
Apresentação neurológica de chicungunya resultando em óbito 

em criança de 5 anos-Relato de Caso 

 
Priscilla K. de O. Sá2; Joelma R. de Souza3,4; Lúcio R. C. Castellano;3,4 

Fernando M. S. Chagas1; Tiago M. Gomes1;Felipe Nobre1, Lúcia M. 
Noronha;1 Ana I. V. Fernandes1 

 
1-Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias-DIP, Hospital Universitário Lauro Wanderley, 
Universidade Federal da Paraíba, 58.059-900 João Pessoa, PB, Brasil. 2-Hospital de Traumas 
de Campina Grande-Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4700 - Malvinas, 58428-111,Campina 
Grande - PB, Brasil. 3-Grupo de Estudos e Pesquisas em Imunologia Humana-GEPIH, Escola 
Técnica de Saúde da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, 58.051-900 João Pessoa, PB, 

Brasil. 4- Departamento de Fisiologia e Patologia, CCS, Universidade Federal da Paraíba, 
58.051-900 João Pessoa, PB, Brasil 

 

 
A Febre de Chicungunya transmitida ao homem por mosquitos foi inicialmente 
descrita na Tanzânia em 1952 como doença febril com comprometimento 
articular, começando a ser identificada como doença potencialmente fatal 
durante a epidemia que ocorreu nas ilhas Reunião, quando foram descritos 
casos atípicos com taxa de mortalidade geral de 10,6%, em que destacaram-se 
alguns fatores de risco independente, tais como: hipotensão, condições 
respiratórias, cardíacas, câncer, alcoolismo, uso de anti-inflamatórios não 
hormonais (AINS), além de idade acima de 60 anos. Relatamos o caso de uma 
criança, do sexo masculino, previamente hígida que apresentou sintomas de 
febre, mialgia intensa, artralgia, cefaleia e vômitos há 1 dia, evoluindo com duas 
crises convulsivas tônico clônicas generalizadas e rebaixamento do nível de 
consciência. Tomografia de crânio demonstrou edema difuso. Apenas no sexto 
dia de doença, surgiu rash cutâneo, que motivou a solicitação das sorologias 
para arboviroses, positiva para Chicungunya.  Em um estudo realizado na Índia, 
onde foram recrutadas 66 crianças com alterações neurológicas, 7 delas 
apresentaram sorologia positiva para Chikungunya, com alteração do estado 
mental associada a convulsão, em 4 delas ocorreu estado epiléptico com 
duração da convulsão acima de 30 minutos e o surgimento do rash cutâneo após 
o terceiro dia de febre.  
Este relato alerta profissionais de saúde para dedicarem especial atenção a 
crianças que podem evoluir com crises convulsivas e formas neurológicas graves  
e  de autoridades, para instituirem medidas de controle da transmissão da 
doença que tem causado alta morbimortalidade. 
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