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Nota Técnica nº 03/2014  

Salvador, 10 de outubro de 2014 

  Assunto: Alerta sobre Febre do Chikungunya  

 
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. A doença pode 
manifestar-se clinicamente de três formas: aguda, subaguda e crônica. 
 

Na fase aguda ou febril, caracteriza-se principalmente por febre de início súbito, normalmente alta, 
que pode ser contínua ou intermitente e surgimento de intensa artralgia. Esta fase dura, em média, até 07 
dias. Os pacientes sintomáticos geralmente referem febre elevada de início abrupto, poliartralgia, dor nas 
costas, cefaléia e fadiga. A dor articular normalmente é poliarticular, simétrica, mas pode haver assimetria. O 
exantema também pode ocorrer e normalmente é macular ou maculopapular, acomete cerca de metade dos 
doentes e surge de 2 a 5 dias após o início da febre. Outros sinais e sintomas descritos nessa fase são 
calafrios, conjuntivite, faringite, náusea, diarréia, neurite, dor abdominal e vômito.  

 
Na fase subaguda a febre desaparece, podendo haver persistência ou agravamento da artralgia, 

incluindo poliartrite distal, exacerbação da dor articular nas regiões previamente acometidas na primeira fase 
e tenossinovite hipertrófica subaguda em punhos e tornozelos. Podem estar presentes também astenia, 
prurido generalizado e exantema maculopapular, em tronco, membros e região palmo-plantar. Podem surgir 
lesões purpúricas, vesiculares e bolhosas. Se os sintomas persistirem por mais de 3 meses após o início da 
doença, estará instalada a fase crônica. 
 

Após a fase subaguda, na fase crônica, alguns pacientes poderão ter persistência dos sintomas, 
principalmente dor articular e musculoesquelética. As manifestações têm comportamento flutuante. Os 
principais fatores de risco para a cronificação são: idade acima de 45 anos, desordem articular preexistente e 
maior intensidade das lesões articulares na fase aguda. O sintoma mais comum nesta fase é o 
acometimento articular persistente nas mesmas articulações atingidas durante a fase aguda, caracterizado 
por dor com ou sem edema, limitação de movimento, deformidade e ausência de eritema. Esta fase pode 
durar até três anos. 

 
O período médio de incubação da doença é de três a sete dias (podendo variar de 1 a 12 dias). Não 

existem tratamento específico nem vacina disponível para prevenir a infecção por esse vírus. O tratamento 
sintomático é o indicado.  

 
No município de Salvador, até o dia 09 de outubro de 2014, foram notificados 23 casos suspeitos da 

doença com mediana de idade de 33 anos (variando de 6 a 59 anos) e predomínio do sexo feminino (61% - 
14 casos). No que se refere à história de deslocamento/viagem, 09 (39%) negam ter viajado, 10 (44%) casos 
relataram viagem ao município de Feira de Santana - BA, onde foram confirmados casos autóctones da 
doença no Estado e 04 (17%) estão sendo investigados. Até o momento, dos casos notificados, 11 (48%) 
aguardam resultados laboratoriais, 09 casos (39%) apresentaram resultado negativo na primeira amostra, 01 
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(4%) foi descartado (2 amostras – resultados negativos) e 02 (9%) foram confirmados como Febre do 
Chikungunya, mas considerados casos importados de Feira de Santana, já que viajaram para esse município 
no período anterior ao adoecimento.  

 
Diante do quadro epidemiológico da doença no Estado da Bahia, a Vigilância Epidemiológica do 

município de Salvador orienta que os Serviços de Saúde fiquem alerta para o aparecimento de casos 
suspeitos da Febre do Chikungunya, a fim de desencadear a terapêutica adequada, bem como, as ações 
necessárias de investigação e controle vetorial. 

 
Caso suspeito de Febre do Chikungunya - 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. 
 

É necessário que a rede assistencial esteja atenta às condições de risco para a Febre do 
Chikungunya como gestantes, menores de 2 anos, maiores de 65 anos e pessoas com comorbidade. 

 
Algumas recomendações são necessárias frente a um caso suspeito da Febre do Chikungunya: 
 

 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 – Anexo 1);  

 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, Estadual e Ministério da 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 
 
       Secretaria Municipal de Saúde            Secretaria Estadual da Saúde 

Setor de Agravos                                                GT Dengue/DIVEP  
Tel.: 2201-8639/8642                 Tel. (71) 3116-0029 
Centro de Informações Estratégicas de                                Coordenação Estadual de Vigilância 
Vigilância em Saúde (CIEVS)  Emergências em Saúde Pública (CEVESP) 
Tel.: (71)2201 8614/9982-0841     Tel.: (71) 3116-0037/9994-1088 
E-mail:notificasalvador@gmail.com    E-mail: divep.cevesp@saude.ba.gov.br 
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Anexo 1 

 


