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A febre Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV), 
pertencente à família Togaviridae. Sua transmissão também ocorre pela picada 
da fêmea do mosquito Aedes Aegypti. No Brasil, a transmissão autóctone foi 
detectada em setembro de 2014. Apresenta-se como importante diagnóstico 
diferencial da Dengue devido à similaridade das manifestações clínicas iniciais. O 
Objetivo do trabalho foi identificar os sinais e sintomas mais prevalentes nos 
pacientes com diagnóstico de Chikungunya no município de Campos do 
Goytacazes - RJ no período de dezembro de 2015 a abril de 2016. Foi analisado 
o total de 29 prontuários de pacientes, atendidos no Centro de Referência de 
Doenças Imunoinfecciosas em Campos dos Goytacazes – RJ com sorologia IgM 
reagente para Chikungunya no período em questão. As variáveis analisadas 
foram: sexo, sinais e sintomas apresentados no primeiro atendimento 
ambulatorial. Os dados foram tabulados e apresentados graficamente pelo 
software Excel 2010. Dentre a amostra analisada, 5 pacientes pertenciam ao sexo 
masculino (17,25%), enquanto 24 pacientes pertenciam ao sexo feminino 
(82,75%). Em relação aos sinais e sintomas, destacam-se artralgia (86,2%), febre 
(79,3%) e mialgia (58,6%), seguidas por edema articular (48,3%), náuseas 
(34,5%), exantema (31%), dor em membros inferiores (31%), prostração (24,1%), 
anorexia, cefaleia e prurido (20,7% cada). Outros sinais e sintomas foram 
observados em menor frequência: vômitos (17,2%), hiperemia conjuntival (10,3%) 
e diarreia (6,9%). Em suma, pôde-se observar que as mulheres foram mais 
acometidas que os homens. A artralgia se apresentou como sintoma mais 
prevalente seguida por febre, mialgia e edema articular, corroborando a 
característica de uma síndrome febril aguda com acometimento articular 
predominante. Tonturas, dor abdominal e dor retro orbitária estiveram presentes 
em menor proporção. Já sinais e sintomas de alarme não foram identificados na 
amostra analisada, assim como evolução para óbito. 
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