
 

 

 

Perfil epidemiológico da Febre Chikungunya em pacientes da VI 
Gerência Regional de Saúde de Pernambuco 

 
 
Willians E. S. Melo1,2,3; Sílvia R. G. R. Sousa1; Sérgio M. C Andrade1,3; Isaac 

A. S. Ferreira1; Jhanybete A. Silva1; Luciana C. S Mandú1; Rômulo G. Souza1; 
Rosangela M. S. Rodrigues1  

 
1VI Gerência Regional de Saúde de Pernambuco-VI GERES, 56500-000, Arcoverde, PE, Brasil. 

Email: williansmelo1@gmail.com. 2Laboratório Central de Pernambuco-LACEN, 50050-911, 
Recife, PE, Brasil. 3Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães – CPqAM/Fiocruz Pernambuco. 

50740-465, Recife, PE, Brasil.  

 
 
A Chikungunya é uma arbovirose provocada pelo Vírus Chikungunya (CHIKV), 
transmitida pelo Aedes aegipty e pelo Aedes albopictus. Apresenta-se com febre 
de 3-4 dias, erupção cutânea, dores nas costas e mialgia; a artrite e artralgia são 
comuns, sendo que 5% dos pacientes podem evoluir para artrite reumatoide. A 
artralgia afeta até 80% e persiste por meses ou anos. A cronicidade interfere na 
qualidade de vida dos pacientes e estes demandarão oferta de assistência pelos 
serviços de saúde. O objetivo do trabalho foi descrever o perfil epidemiológico dos 
casos de CHIKV diagnosticados por método laboratorial na VI Gerência Regional 
de Saúde de Pernambuco (VI GERES). Entre janeiro/2015 e abril/2016, foram 
coletadas amostras de soro de pacientes de 10 municípios da VI GERES e 
enviadas ao Laboratório Central de Pernambuco-LACEN. Estas foram 
cadastradas no Sistema de Gerenciamento Laboratorial-GAL, onde informaram-
se as variáveis: Sexo, idade, local de residência, data de coleta. As amostras 
foram testadas pela metodologia CHIKV IgM MAC Elisa (Centers for Disease 
Control na Prevention–CDC/Atlanta/EUA). Das amostras enviadas, 81 foram 
positivas para o marcador IgM, que indica que o indivíduo está na fase aguda da 
doença. Destes, observou-se que, quanto ao sexo, 80,3% são femininos; 19,7% 
masculinos; quanto à faixa etária, 7,4% tem entre 0-9 anos; 7,4%, 10-19; 19,7%, 
20-29; 22,2%, 30-39; 17,2%, 40-49; 9,8%, 50-59 e 16,4% possuem 60 anos ou 
mais. Quanto ao período do diagnóstico, 6,1% foram detectados no 3º trimestre 
de 2015; 61,7% no 4º trimestre de 2015 e 32% no 1º trimestre de 2016. Os 
resultados evidenciam que mais de 60% dos acometido estão em idade produtiva 
e poderão ter prejuízos em face da cronicidade da doença e que os idosos são 
um grupo com alta taxa de detecção, devendo os serviços de saúde estarem 
preparados para receber esses usuários com prováveis problemas articulares 
crônicos. 
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