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FEBRE DO CHIKUNGUNYA 

Caso suspeito de  
Febre do Chikungunya 

 
 

Indivíduo com febre de inicio súbito maior que 
38,5°C e dor intensa nas articulações de inicio 
agudo acompanhada ou não de edema (inchaço) 
não explicados por outras condições, sendo resi-
dente ou tendo visitado áreas onde estejam o-
correndo casos suspeitos até duas semanas 
antes do inicio dos sintomas ou que tenha víncu-
lo com algum caso confirmado. 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

• Muito repouso 

• Tomar muito líquido: água, suco de frutas, 
soro caseiro, chás, água de coco e sopas. 

• Evitar automedicação 

• Manter amamentação 

• Procurar unidade de saúde 

• Evitar exposição à ação de mosquitos. 
 
 

ATENÇÃO 
 
 

Em alguns casos, as dores articulares permane-
cem por meses ou anos. 
Geralmente ocorrem vários casos próximos. 
Pode acontecer ao mesmo tempo que a dengue. 
 
 

CONDIÇÕES DE RISCO 
 

• Gestantes  

• Menores de 2 anos 

• Maiores de 65 anos 

• Pessoas com comorbidade 
 

 
EXPEDIENTE: 

Diretoria Geral de Vigilância em Saúde 
Erica Luciana Lago de Carvalho 

Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica 
Enio Silva Soares 

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância a Saúde - 
CIEVS 

Ana Paula Pitanga 
Cristiane W. Cardoso 

Jorge Moreno 
Lázaro Rodrigues 
Rosildete Santos 

O município de Salvador notificou em 2014, até a 42 ª semana epidemiológica 

(SE), 41 casos suspeitos de Febre do Chikungunya. A distribuição da freqüência 

de casos por semana de inicio de sintomas demonstra uma tendência crescente 

dos casos a partir da 38.º semana. (Figura 1). Desses casos, 02 (5%) foram con-

firmados laboratorialmente, sendo o local provável de infecção o município de 

Feira de Santana, ou seja, casos importados. Os 39 demais casos, 18 (44%) es-

tão aguardando resultado laboratorial, 20 (49%) apresentaram resultados negati-

vo na 1.º amostra e 01 (2%) apresentou resultado inconclusivo na 1ª amostra e  

negativo na 2.º amostra, sendo considerado como descartado. 

Figura  1. Distribuição dos casos notificados de Febre do Chikungunya, por início de 

sintomas, no município de Salvador, 2014. 

Quanto a faixa etária dos casos notificados, observa-se que a maioria dos casos 

ocorreu em indivíduos de 35 a 49 anos de idade. Não foram notificados casos 

em menores de 5 anos e em pessoas acima de 80 anos (Figura 2).  

Figura  2. Distribuição dos casos notificados de Febre do Chikungunya, segundo 

faixa etária, no município de Salvador, 2014 
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Fonte: SMS/VIEP/SINANET. *Dados até a 42 ª semana epidemiológica 



Ações contingenciais: 

 

  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 

Email:notificasalvador@gmail.com                 E-mail: divep.cevesp@saude.ba.gov.br 

 

 

 

- Captação de rumores pelo ACE durante a visita e orientação para a procura da Unidade de Saúde. Todos os ACEs foram 

orientados para informarem rumor de suspeita de  Febre do Chikungunya durantes suas visitas. Fluxo da informação: ACE - 

supervisor de campo - supervisor geral - coordenação do PMCD - VIEP para investigação. 

- Realização de ações de bloqueios focal e espacial de acordo com critérios estabelecidos pela SESAB/MS, com utilização de 

UBV portátil, nas áreas delimitadas (residência, trabalho e escola). 

- Intensificar a recuperação de imóveis fechados. Utilizando serviços de chaveiro, trabalho aos sábados. 

- Realização e avaliação de LIRA  (agosto/2014), com identificação e mapeamento da presença e distribuição de Aedes       

Aegypti e Albopictus.  

- Intensificação das atividades de controle nas áreas prioritárias. Mutirões de limpeza em parceria com a LIMPURB. Locais 

trabalhados: Caminho de areia, Massaranduba, Stiep, Costa Azul, Boca do Rio, Santo Augustinho e Marback.  

Quanto aos Distritos Sanitários (DS) de residência dos casos, observa-se que o DS Barra/Rio Vermelho apresentou o maior nu-

mero de casos, seguido por Brotas, Boca do Rio e Cabula/Beiru. O DS Cajazeiras apresentou apenas 01 caso notificado e o DS 

Itapagipe não registrou casos da doença (Figura 3). 
 

Figura  3. Distribuição dos casos notificados de Febre do Chikungunya, segundo  Distrito Sanitário de residência,  no município de 

Salvador, 2014. 
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Fonte: SMS/VIEP/SINANET. *Dados até a 42 ª semana epidemiológica.  


