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A Febre Chikungunya é uma doença semelhante a dengue, causada pelo vírus 

CHIKV, da família Togaviridae e seu método de transmissão ocorre através da 

picada do mosquito Aedes aegypti infectado e menos comumente, pelo mosquito 

Aedes albopictus já conhecido como agente o vetor da febre amarela. O período 

de incubação da febre chikungunya varia de 2 a 12 dias. Muitas pessoas infectadas 

com CHIKV não apresentarão sintomas. A sintomatologia mais comum se 

desenvolve com episódios de febre, artralgia, lombalgia, erupções cutâneas, 

fadiga, náuseas, vômitos e mialgias. O presente estudo tem como objetivo relatar 

a dificuldade no diagnóstico e triagem de arboviroses, em especial a Chinkungunya. 

Trata-se de um estudo observacional com base nos casos de admissão de 

pacientes sem diagnóstico exato relacionado as arboviroses em um ambulatório do 

SUS de um município do interior de Alagoas. Observou-se grande aumento de 

viroses manifestando-se junto a um período chuvoso que se instalou nos últimos 

meses e, a partir disso é esperado que o número de casos eleve-se, entretanto 

esse aumento na demanda provoca uma sobrecarrega no serviço, visto que para 

distinção entre casos de dengue e de Chikungunya deve-se realizar exames 

laboratoriais para a identificação concisa e, devido a logística de solicitações esse 

processo pode tornar-se lento e, por fim, atrasar a definição do diagnóstico. Com 

isso, a febre Chikungunya é uma arbovirose recentemente conhecida no Brasil e 

admitir um paciente acometido por essa patologia dificulta o processo de triagem, 

uma vez que se trata de uma doença com sintomatologia pouco específica. Não 

obstante, a triagem e identificação de um caso dependerá da equipe responsável 

pelo atendimento para realizar o diagnóstico correto através de exames 

laboratoriais, tendo como apoio anamnese e exame físico minuciosos a fim de 

distinguir a arbovirose apresentada pelo paciente infectado. 
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