
 

 
 

A Febre do Chikungunya é uma doença causada por um vírus do gênero Alphavirus 
transmitida por mosquitos do gênero Aedes, sendo Aedes aegypti e Aedes albopictus 
os principais vetores.   
 

Considera-se o caso suspeito de Febre do Chikungunya o indivíduo com febre de 
início súbito maior que 38,5ºC e dor intensa nas articulações de início agudo, 
acompanhada ou não de edemas (inchaço), não explicado por outras condições, sendo 
residente ou tendo visitado áreas onde estejam ocorrendo casos suspeitos até duas 
semanas antes do início dos sintomas ou que tenha vínculo com algum caso 
confirmado. 
 

Casos suspeitos da Febre Chikungunya vêm sendo notificados no Estado da Bahia a 
partir de setembro de 2014, inicialmente no município de Feira de Santana. Até 11 de 
fevereiro, os municípios com transmissão confirmada são Feira de Santana (1.516 
casos notificados, sendo 1.045 confirmados), Riachão do Jacuípe (1.235 casos 
notificados, sendo 202 confirmados), Baixa Grande (3 casos notificados, sendo 2 
confirmados) e Ribeira do Pombal (48 casos notificados, sendo 8 confirmados). Em 
Salvador foram confirmados 05 casos que apresentaram vínculo epidemiológico com 
Feira de Santana e Riachão do Jacuípe, portanto considerados casos importados. 
 

Diante da situação epidemiológica da Bahia e considerando o término do carnaval, que 
proporcionou elevado trânsito de pessoas, a vigilância epidemiológica através do CIEVS 
da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador alerta quanto ao monitoramento da 
Febre do Chikungunya com algumas recomendações:    
 

• Os profissionais de saúde devem estar atentos aos aspectos clínicos da 
infecção pelo vírus chikungunya, enfatizando a importância do diagnóstico 
diferencial para dengue e outras viroses (Classificação de risco e manejo do 
paciente com suspeita de Febre do Chikungunya; 

• Notificar imediatamente os casos suspeitos; 

• Coletar amostras dos casos suspeitos e encaminhá-las para diagnóstico aos 
laboratórios de referencia de acordo com os fluxos de envio de amostras 
estabelecidos; 

• Intensificar as ações de prevenção e controle vetorial em áreas urbanas e 
periurbanas, conforme estabelecido nas Diretrizes Nacionais do Programa 
Nacional de Controle da Dengue. 

 
A Febre Chikungunya é uma doença cuja suspeita deve ser notificada imediatamente 
(em menos de 24 horas) para a Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a 
Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014, do Ministério da Saúde.  
 
A notificação de caso suspeito no Município de Salvador deverá ser feita também 
através do CIEVS pelo e-mail: notificasalvador@gmail.com ou pelos telefones: 
22018614/ 8615 ou 99820841 
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