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INTRODUÇÃO: A febre do chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus 

Chikungunya (CHIKV). O principal diagnóstico diferencial é com dengue, pois são 

patologias transmitidas através do mesmo vetor e as manifestações clínicas da fase 

aguda são similares, diferindo na presença de intensa artralgia que caracteriza a 

febre do Chikungunya. A transmissão se dá por meio da picada das fêmeas dos 

mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus infectadas pelo CHIKV. Pode ocorrer 

ainda por transmissão vertical e por transfusão. Após a fase inicial, a doença pode 

evoluir em duas etapas subsequentes, fase subaguda e crônica. Apesar do 

chikungunya não ser uma doença de alta letalidade como a dengue, possui uma 

elevada taxa epidêmica de morbidade, afetando diretamente a qualidade de vida 

das pessoas. OBJETIVOS: Diante disso, buscou-se relatar a atual realidade dos 

casos desta patologia na cidade de Igaci e as recomendações para o controle da 

mesma. MATERIAL E MÉTODOS: Realizou-se um estudo retrospectivo analítico 

dos dados presentes na Secretaria de Saúde deste município, tendo como base os 

registros do ano de 2015 até abril de 2016. RESULTADOS: No período do estudo 

foram notificados na cidade 515 casos de Chikungunya, dos quais somente 58 

(11,26%) foram submetidos a investigação laboratorial e destes 53 foram 

reagentes, enquanto que 5 não reagiram. Até o momento, não houve registro de 

óbitos. A concentração espacial dos casos se deu no bairro Centro que abrange os 

Programas de Saúde da Família (PSF) I, II e III. CONCLUSÃO: Com isso, a 

recomendação para o controle da doença segue a mesma do Ministério da Saúde, 

que consiste em quando caracterizada a transmissão sustentada de febre de 

chinkungunya em uma determinada área, deve-se proceder com a notificação, 

investigação laboratorial dos primeiros casos e em seguida os demais casos podem 

ser confirmados por critérios clínico-epidemiológicos. 
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