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RESUMO 

 

 

A região Centro-Oeste apresenta ampla circulação de diferentes arbovírus, como vírus 

Zika (ZIKV), vírus Dengue (DENV) e vírus Chikungunya (CHIKV). A febre 

chikungunya é uma doença de início súbito, transmitida por mosquitos vetores, 

hospedeiros intermediários do CHIKV. Essa patologia representa um agravo 

significativo na saúde da pessoa infectada, sendo que a doença pode causar sintomas 

que podem se prolongar por mais de dois anos, como poliartralgia e mialgias, 

necessitando de cuidados na recuperação maiores do que em outras arboviroses. O 

presente estudo objetivou investigar o perfil soroepidemiológico da infecção pelo vírus 

chikungunya na população do município de Goiânia-GO, nos anos de 2016 e 2018. A 

população de estudo foi constituída por 174 indivíduos atendidos pela rede pública de 

saúde do município, com quadro clínico suspeito de infecção pelo CHIKV, nos anos 

de 2016 e 2018. As amostras de soro coletadas foram submetidas ao ensaio 

imunoenzimático para detecção de anticorpos específicos contra o CHIKV de classe 

G (anti-CHIKV-IgG), utilizando kit comercial. Foi identificado um índice de 

positividade global para CHIKV de 2,3%. Dos indivíduos investigados, foi 

identificado quatro casos de positividade para marcador IgG isolado, sendo dois 

indivíduos do sexo masculino e dois do sexo feminimo, sendo descrito em ambos o 

quadro sintomático de febre, mialgia e artralgias múltiplas. Estudos que avaliem a 

soroprevalência para a infecção pelo CHIKV ainda são escassos no país e, os dados 

obtidos na presente investigação demonstram a necessidade de contínuo 

acompanhamento e investigação da circulação deste agente na região. 

 

 

 

Palavras-chave: vírus chikungunya, população geral, soroprevalência, 

soroepidemiologia 
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ABSTRACT 

    
 

The Central-West region presents wide circulation of different arboviruses, such as 

Zika virus (ZIKV), Dengue virus (DENV) and Chikungunya virus (CHIKV). 

Chikungunya fever is a disease of sudden onset, transmitted by mosquito vectors, 

intermediate hosts of CHIKV. This pathology represents a significant health problem 

for the infected person, and the disease can cause symptoms that can be prolonged for 

more than two years, such as polyarthralgia and myalgias, requiring greater recovery 

care than other arboviruses. The present study aimed to investigate the 

seroepidemiological profile of chikungunya virus infection in the population of the 

city of Goiânia-GO, in the years 2016 and 2018. The study population consisted of 

174 individuals attended by the public health network of the municipality, with a 

clinical picture suspected of CHIKV infection in the years 2016 and 2018. The 

collected serum samples were submitted to the enzyme-linked immunosorbent assay 

for the detection of specific antibodies against CHIKV class G (anti-CHIKV-IgG), 

using commercial kit. A global positivity index for CHIKV of 2.3% was identified. Of 

the individuals investigated, four cases of IgG marker positivity were identified, two 

male and two female, being described in both the symptomatic picture of fever, 

myalgia and multiple arthralgias. Studies evaluating seroprevalence for CHIKV 

infection are still scarce in the country and the data obtained in the present study 

demonstrate the need for continuous monitoring and investigation of the circulation of 

this agent in the region. 

 

 

 

Key words: chikungunya virus, general population, seroprevalence, 

seroepidemiology 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Breve histórico 

             

No ano de 1779, vários surtos de uma doença artrítica, incapacitante, de início 

repentino e febre alta, foram registrados na África, na cidade de Batavia, atual Jacarta 

na Indonésia. Todos esses foram atribuídos ao vírus dengue pelo médico David Bylon 

(Lumsden, 1955). Surtos posteriores, com casos de febre e artralgia persistentes, 

também foram relatados entre os anos de 1853 e 1871, na Índia, Miammar e Indonésia. 

A observação de quadro artritogênico severo na maioria dos pacientes envolvidos 

nestes surtos, levou a comunidade cientifica a questionamentos a cerca do real 

envolvimento do vírus dengue nestes casos (Carey, 1971).   

Em 1952, ocorreu o primeiro registro oficial desta nova doença, pelo Dr. 

Marion C. Robinson do hospital de Lulindi e Newala, Tanzânia, África. A essa nova 

patologia, devido ao severo comprometimento articular associado, foi dado o nome 

chikungunya (Ross, 1956). A etimologia da palavra “chikungunya” vem da língua 

maconde, um dos idiomas oficiais da Tanzânia e provém da raiz verbal kungunyala, e 

significa "tornar-se dobrado ou contorcido” em referência à aparência curvada dos 

pacientes, motivada pelas intensas dores articulares e musculares, características da 

doença (Mason & Haddow, 1957).  

Equipes de pesquisadores e médicos foram enviados ao local do surto na 

região do planalto Maconde no intuito de isolar o vírus e descrever suas características 

epidemiológicas. Na ocasião, foram investigadas amostras de sangue dos habitantes 

da Região do Planalto Makonde, sudeste da Tanzânia, considerados casos suspeitos, 

por apresentarem sintomas clínicos da infecção pelo vírus CHIKV, tais como febre 

alta, erupção cutânea, mialgia, poliartralgia e cefaleia (Robinson, 1955, Carey, 1971).  

Em 1953, no Instituto de Virologia de Entebbe, Uganda, o vírus Chikungunya foi 

isolado a partir de amostras de soro de humanos e glândula salivar de mosquitos, 
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durante um surto na província de Tanganyika, no Leste do continente africano, hoje 

conhecido como Tanzânia (Robinson, 1955). A região mais afetada dentre as três 

províncias atingidas: Planalto Rondo, Makonde, Mawia, e, ainda, o Planalto Makonde, 

situado na região Central da província de Tanganyika, com clima mais quente e úmido 

que as outras regiões (Mason & Haddow, 1957). 

Após o isolamento viral até 2007, raros casos de Febre Chikungunya foram 

descritos, com surtos esporádicos em regiões da África, Ásia e no subcontinente 

indiano, com baixa frequência de casos especialmente no continente africano 

(Mombouli et al. 2013; Moyen et al. 2014). 

Na Ilha Francesa de La Reunión, no oceano Índico, localizado a leste de 

Madagascar, entre os anos de 2005 e 2006, foram notificados mais de 10 mil casos 

suspeitos de infecção pelo vírus chikungunya com mais de 2 mil casos confirmados.  

Assim, constituiu o surto epidêmico de maior relevância, após descrição da patologia 

e associação ao isolamento viral ocorrido em 1953, sendo essa epidemia a que causou 

maior impacto nas populações dessa região devido, especialmente, ao grande fluxo 

turístico da ilha e a uma grande população naive (Gérardin et al. 2014). 

No continente europeu, a partir de 2005, casos importados foram confirmados 

na França, Itália e na Península Ibérica. Todos eles relacionados ao turismo e às 

viagens intercontinentais, e, à constante mudança climática ocorrida em função do 

aquecimento global que assola o planeta como um todo (Rezza et al. 2007).  No final 

de 2007, casos autóctones foram relatados na Europa pela primeira vez, confirmando 

a possibilidade de transmissão por Ae. Albopictus na Europa (Bonilauri et al., 2008; 

Kosasih et al. 2013). 

Leparc-Gofart et al. (2013) demonstrou o primeiro caso de transmissão 

autóctone do vírus nas Américas, na Ilha Sant Martin, uma ilha do nordeste das 

Antilhas, localizada 250 km ao norte do arquipélago de Guadalupe e 240 km a leste 

de Porto Rico. Essa ilha, apresenta seu território compartilhado pela França e pelos 

Países Baixos, facilitando assim o turismo entre esses países. Esta ilha apresenta um 
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clima oceânico, quente e úmido, o que favorece a proliferação vetorial e facilita a 

disseminação do vírus em hospedeiros naives nessa região (Gay et al. 2016). 

Em 2014 vários surtos continuaram a ocorrer em população suscetível, 

especialmente nas ilhas caribenhas, onde ocorreram dezesseis surtos em localidades 

diferentes (Weaver & Forrester, 2015). Nas américas o vírus se espalhou rapidamente 

devido à grande quantidade de vetores disponíveis e populações suscetíveis com casos 

registrados a partir de 2014, desde o Canadá, casos importados, ao sul da América do 

Sul na Argentina. Isso demonstrou a grande adaptação e expansão desse patógeno no 

continente americano (Vega-Rúa et al., 2014, Phuong et al. 2017). 

Na América do Sul tem destaque o Brasil, por ser um país com dimensões 

continentais, reunir as condições adequadas para proliferação do vetor e condições 

socieconômicas e sanitárias da população, que favorecem a proliferação dos vetores. 

Somado a tudo isso, uma população suscetível, pela falta de contato da população a 

esse vírus e ausência de resposta imune (Colucci et al. 2016; Deeba et al. 2016; 

Fonseca et al. 2016). A introdução do vírus Chikungunya em nosso país ocorreu em 

2014, no estremo norte do país, região do Oiapoque no estado do Amapá. Desde então, 

tornou-se um grave problema de saúde pública, especialmente pelas condições 

climáticas do país que facilitam a proliferação dos vetores e uma população suscetível 

pela ausência de defesas imunes (Cauchemez et al., 2014; Souza et al., 2017).  

 

1.2 Classificação e estrutura viral  

           

A família Togaviridae é formada por vírus capazes de infectar humanos e 

outras espécies animais. Esta família compreende os gêneros Rubivirus, que inclui o 

vírus da Rubéola e o gênero Alphavirus o qual compreende 31 espécies descritas, 

dentre os quais: os vírus Mayaro (MAYV); Encefalite Equina do Leste (EEEV); 

Encefalite Equina do Oeste (WEEV); Encefalite Equina Venezuelana (EEVV); 

O’nyong-nyong (ONNV); e, o Chikungunya (CHIKV) sendo estes os de maior 

relevância epidemiológica (Weaver & Frolov, 2005; ICTV, 2017).  
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Strauss & Strauss (1994) classificaram filogeneticamente os vírus deste 

gênero em dois grupos: Alphavírus do Novo Mundo que causam doenças humanas, 

caracterizadas por erupção cutânea e artrite, levando os indivíduos com sintomatologia 

crônica da poliartrite a terem uma grande morbidade e dificuldades na realização de 

suas funções diárias, como é o caso da infecção pelo vírus chikungunya; e, os 

Alphavirus do Velho Mundo que causam encefalites, como por exemplo os alfavírus 

da encefalite equina venezuelana (EEV) (Weaver et al. 1993; Garmashova et al. 2007). 

Os Alphavírus são vírus envelopados, com capsídeo de simetria icosaédrica 

e tamanho aproximado de 60 a 70 nanômetros (nm) de diâmetro. O envelope viral é 

de constituição lipídica de origem celular e apresenta em sua superfície as 

glicoproteínas virais E1 e E2, associadas em estrutura de um heterodímero e a 

glicoproteína E3 fica na extremidade dessa estrutura (Figura 1) (Mason & Haddow, 

1957). O nucleocapsídeo é composto por 258 cópias da proteína C e, internamente, 

contém o genoma viral (Straus et al. 1994, Solignat et al. 2009, Kumar et al. 2015).  

 

 

 

Figura 1. Figura esquemática representativa da estrutura dos vírus Chikungunya. A- 

Micrografia eletrônica do vírus chikungunya B- Estrutura das glicoproteínas do 

envelope do vírus Chikungunya, capsídeo, RNA (Zhang et al. 2011, com 

modificações). 
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O genoma é constituído por uma única molécula linear de RNA, polaridade 

positiva com cerca de 11.000 pb. É estruturado em duas regiões de leitura aberta (Open 

Reading Frame - ORF) separadas por uma curta região não codificante, e ainda, por 

duas regiões não codificantes localizadas nas extremidades, sendo 5’ “capeada” (5’ 

cap) enquanto a extremidade 3’ é poliadenilada (poly-A 3’) (Strauss & Strauss, 1994). 

A ORF localizada mais próxima ao terminal 5’. Ela representa dois terços do 

genoma total, codifica para uma poliproteína que, após sofrer clivagens sucessivas, dá 

origem a proteínas não estruturais (nsP1, nsP2, nsP3 e nsP4), componentes essenciais 

e, associadas a fatores do hospedeiro, formam o complexo de replicação primária, 

atuando na replicação do genoma viral e na transcrição do RNA subgenômico (Strauss 

& Strauss, 1994). Devido a essas características constituem alvos de estudos realizados 

na intenção de identificar potenciais inibidores contra CHIKV (Strauss & Strauss, 

1994; Garmashova et al. 2007). 

A segunda ORF, situada na porção terminal 3’, codifica para outra 

poliproteína que é clivada resultando nas cinco proteínas estruturais: proteína do 

capsídeo (C), glicoproteínas de superfície (E1, E2, E3) e uma pequena proteína 6K, 

ativas no processo de fusão e interação do envelope com a célula (Bouquilard et al. 

2017; Jain et al. 2017; ICTV 2017). O genoma apresenta-se disposto da seguinte 

maneira: 5 'cap-nsP1-nsP2-nsP3-nsP4-26S (região de junção) -C-E3--E2-6K-E1-poli 

(A) -3 ' (Figura 2) (Zhang et al. 2011). 

 

 

Figura 2. Figura esquemática da organização estrutural do genoma do vírus 

chikungunya (Zhang et al. 2011, com modificações). 
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            Estudos de sequenciamento genômico e análise filogenética revelaram a 

existência de três genótipos / linhagens distintos e bem caracterizados que estão 

ligados à localização geográfica e referem-se a análises de variabilidade em sequencias 

parciais do gene E, que codifica a glicoproteína E1, localizada no envelope do CHIKV, 

denominados: asiático (Asian), africano-ocidental (West African – WA) e leste-central-

sul africano (East, Central and South African – ECSA) (Tsetsarkim et al. 2007; Volk 

et al. 2010; Nunes et al. 2015; Sy et al. 2016). 

            Curiosamente, uma cepa CHIKV epidêmica isolada do surto na ilha francesa 

de La Reunión em 2005, continha uma substituição do aminoácido alanima por valina 

na posição 226 da glicoproteína E1, resultando em um vírus mutado, denominado 

como um clado pertencente à linhagem ECSA, nomeado como linhagem do Oceano 

Índico (LIO) (Tsetsarkim et al. 2007). Essa mutação permitiu maior eficiência nos 

processos biológicos do vírus, incluindo infectividade e replicação, permitindo que 

fosse transmitido por Ae. albopictus sem afetar a transmissão por Ae. aegypti. A 

adaptação deste novo genótipo viral pode explicar sua transmissão para novas áreas 

onde o vetor principal não é o Ae. aegypti (Tsetsarkim et al. 2007; Santhosh et al. 2008; 

Dupont-Rouzeyrol et al. 2012). 

 

1.3     Estrutura protéica  

 

1.3.1 Proteínas não estruturais 

             A ORF que codifica as proteínas não estruturais de CHIKV, é constituída por 

7424 nucleotídeos, apresenta como códon de iniciação um ATG na posição 77/79, a 

partir do RNA viral, e tem como códon de parada, a sequência nucleotídica TAG na 

posição 7499/7501. A ORF localizada na porção 5' do genoma viral é traduzida 

diretamente na poliproteína não estrutural P1234 e sofre clivagem produzindo P123 e 

nsP4, que atua no processo de replicação como uma RNA polimerase RNA 

dependente. As demais nsPs são produzidas por clivagens sucessivas da poliproteína 

P1234 (Ching et al. 2017). 
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Constituída por 535 aa, a proteína nsP1 apresenta atuação como 

metiltransferase e guanililtranferase, desenvolvendo importante papel no processo de 

capeamento do RNA viral, processo de extrema importância para que o RNA viral não 

sofra a ação das RNAses da célula hospedeira, evitando assim a degradação do genoma 

viral. Também atua na ligação do complexo de replicação à membrana das células 

hospedeiras (Bullard-Feibelman et al. 2016).  

nsP2, composta por aproximadamente 798 aminoácidos (aa), tem papel de 

destaque, constituindo-se como a maior proteína não estrutural, exerce papel de 

extrema importância na clivagem da poliproteína P123. Quando dissociada, liberada 

no citoplasma e no núcleo da célula infectada, apresenta múltiplas funções, induz a 

citotoxidade à célula hospedeira, aumentando o efeito citopático e interrompendo o 

ciclo celular, atua principalmente como helicase e protease sendo responsável pela 

clivagem autocatalítica (Kumar et al. 2012; Nguyen et al. 2015, Saisawang et al. 2015, 

Ramarkrishnan et al. 2016; Ramarkrishnan et al. 2017).  

A proteína não estrutural nsP3 é formada por 556 aa aproximadamente, 

apresenta um domínio amino terminal que é conservado entre os alfavírus e uma 

porção variável, domínio variável, C-terminal que varia entre as espécies deste gênero 

em relação à sequência e comprimento. Suas funções não estão totalmente definidas, 

mas é fundamental para a síntese de cadeia negativa, interagindo com as proteínas do 

hospedeiro para a formação do RNA de cadeia negativa (RNA-) e subgenônico 26S, 

atuando como cofator enzimático de nsP4 (Fros et al. 2015).  

A nsP4 tem aproximadamente 611 aa, exibe atividade de RNA polimerase 

RNA dependente, participa do processo de transcrição dos RNAs virais, 

desenvolvendo também atividade de transferase terminal, interage com as outras nsPs, 

e, unida principalmente com nsP1, formam o complexo de replicação (Eckei et al. 

2017). O alto nível de heterogeneidade do RNA, observado no genoma do CHIKV, 

está relacionado com a incapacidade da nsP4 (RdRp) na correção de erros durante a 

síntese do RNA, o que gera pelo menos uma mutação em média por novo genoma 

transcrito (Solignat et al. 2008).  
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1.3.2 Proteínas estruturais 

 

As proteínas estruturais são formadas por uma ORF composta por uma 

sequencia de 3735 nucleotídeos, apresenta como códon de iniciação a posição 7567 e 

de códon de parada a posição 11299. É a partir dessa ORF que temos a formação da 

poliproteína que, por clivagens sucessivas, forma as proteínas estruturais (C, pE2, 6K 

e E1) (Solignat et al. 2009). 

O capsídeo é composto por monômeros da proteína C (Rana et al. 2014). 

Formada aproximadamente por 264 aa e com peso molecular de 30 KDa, a proteína 

estrutural C é uma serino protease do tipo tripsina, que participa ativamente da 

formação do capsídeo viral (Hong et al. 2006).  

E1 e E2, glicoproteínas transmembranas componentes do envelope lipídico 

do CHIKV, desenvolvem papel de importância crucial no mecanismo de interação 

com as células alvo e com o sistema imune do hospedeiro, facilitando a infecção pelo 

CHIKV às células suscetíveis do hospedeiro (Tanabe et al. 2018; Mary et al. 2014; 

Wagner et al. 2014; Agarwal et al. 2016). As glicoproteínas E2 e E3 são produzidas 

na forma de um precursor proteico chamado pE2 (Solignat et al. 2009). 

Em pH neutro as proteínas E1 e E2 apresentam-se como heterodímeros, sendo 

que E2 se localiza na superfície do vírus com capacidade de interação com receptores 

celulares, e ainda, apresentam os principais epítopos associados à neutralização da 

partícula viral. Logo abaixo de E2 está disposta E1, relacionada com a fusão da 

membrana do envelope viral com a membrana da célula hospedeira (Snyder et al. 

2012; Fox et al. 2015).  

A proteína E1 é organizada em três domínios (I, II, III) e estruturados na 

seguinte ordem: II-I-III. O domínio I fica alocado entre os domínios II e III, constituído 

por amino terminal, enquanto que o domínio carboxi terminal localiza-se no domínio 

III. O domínio II tem por função interagir com E2 durante a formação dos 

heterodímeros junto ao envelope viral (Deeba et al. 2017). 
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A glicoproteína E2 é formada por três domínios denominados; A, B, C. Os 

dois primeiros são relacionados à ligação dos vírus à célula a ser infectada, enquanto 

que o último domínio denominado C, relaciona-se com a formação do capsídeo e 

posterior brotamento das partículas virais infecciosas e não infecciosas (Sourisseau et 

al. 2007). 

E3 é uma glicoproteína que possui 64 aa em média, localizada na periferia da 

partícula viral, apresenta um domínio N terminal que na prática constitui o peptídeo 

sinal de clivagem para E2. 6K apresenta 55 aa, é um peptídeo sinal, responsável pelo 

desdobramento da glicoproteína E1 e montagem da partícula viral (Lorente et al. 

2017). 

 

1.4 Vetor e ciclo biológico 

  

O termo “arbovírus” tem origem da expressão inglesa “arthropod-borne 

virus”, é utilizado para designar os vírus que são transmitidos e mantidos na natureza 

em ciclos silvestres e ou urbanos, relacionados a vetores artrópodes hematófagos e 

hospedeiros vertebrados susceptíveis (Meyer. 1948; Bowen. 1977). 

Os arbovírus se mantêm na natureza em função da disponibilidade de vetores 

hematófagos, principalmente moscas, carrapatos, pulgas, flebotomíneos, culicídeos, 

anofelinos e mosquitos do gênero Aedes, especialmente Ae. aegypti em ciclo urbano e 

Ae. albopictus, associado ao ciclo silvestre (Thiboutot et al. 2014), bem como à 

suscetibilidade de hospedeiros vertebrados, tais como: pássaros, roedores, anfíbios, 

répteis e primatas não humanos (PNHs), que constituem os reservatórios mais 

importantes (Kuno et al. 2017) (Figura 3). O ciclo se inicia no momento do repasto 

sanguíneo realizado por um vetor artrópode em um vertebrado infectado em fase de 

viremia, adquirindo partículas virais pela ingestão de sangue contaminado (Paty, 

2013). 

Para o CHIKV são descritos dois ciclos de transmissão principais, o enzoótico 

ou selvagem e o epidêmico ou urbano. O ciclo enzoótico foi observado pela primeira 
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vez em Ae. africanus em 1958 (Weibren, 1958). Ocorre em florestas tropicais 

africanas, envolve principalmente PNHs, mamíferos de pequeno porte e transmissão 

associada a vetores característicos do ambiente, como algumas espécies do gênero 

Aedes, Ae. furcifer, Ae. taylori e Ae. africanus (Vazeille et al. 2007). No ciclo de 

transmissão epidêmico, a transmissão homem-mosquito-homem é mais verificada e 

tem como principais vetores relacionados os mosquitos Ae. aegypti e Ae. albopictus 

(Figura 3) (Thiboutot et al. 2014). 

 

 

 

 Figura 3.    Transmissões urbana e silvestre para arbovirus. Fonte: Thiboutot et al. 

2014. 

 

A transmissão do vírus CHIKV compreende dois períodos de incubação da 

infecção. O período de incubação intrínseco ocorre no hospedeiro humano, caracteriza 

o período que antecede a fase de viremia e compreende cerca de um a sete dias após a 

infecção. O período de incubação extrínseco tem início no momento em que o vetor 

adquire partículas virais durante o repasto sanguíneo em um hospedeiro infectado em 
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fase de viremia. O vírus realiza replicação no intestino médio do vetor e depois por 

meio da hemolinfa, migra para as glândulas salivares, adquirindo a capacidade de 

transmitir o vírus durante o próximo repasto sanguíneo em um hospedeiro suscetível, 

finalizando o período extrínseco após cerca de dez dias. Assim, o vetor torna-se 

competente para transmitir a doença até o final da vida, que é de seis a oito semanas 

para o Ae. aegypti (Thiboutot et al. 2014).  

Aedes aegypti (Figura 4A) constitui-se como uma espécie de mosquito da 

família Culicidae originário na África, vive em áreas urbanas e periurbanas, em regiões 

densamente povoadas, principalmente em países em desenvolvimento, como ocorre 

na África, Ásia e Américas, onde a esfera sanitária e as necessidades básicas de 

saneamento e planejamento urbano são precárias e deficientes, facilitando a 

proliferação do vetor o que aumenta a sua infectividade (Lourenço-de-Oliveira et al. 

2004). A fêmea alimenta-se, de preferência, de sangue humano, sendo assim 

hematófaga. Suas larvas são encontradas normalmente em depósitos artificiais, como 

vasos de plantas, lixo acumulado, pneus e garrafas com água parada (Ross et al. 2019). 

Os hábitats das larvas, comumente, são locais que possam reter água parada. 

O mosquito fêmea do Ae. aegypti em sua reprodução passa por um ciclo holometábolo, 

no qual os ovos são depositados na parede do recipiente logo acima da linha da água; 

os mesmos ressecam-se podendo ficar viáveis por até 450 dias; após o ressecamento 

desses ovos e ao serem umedecidos, dentro de cinco dias, formam  a pupa; com mais 

três dias as larvas adultas, que rapidamente são capazes de copularem, e, ao formarem 

os ovos, necessitam do sangue humano para nutrí-los, momento em que elas procuram 

o ser humano para fazerem o repasto sanguíneo quando podem infectar os seres 

humanos com o CHIKV (PAHO(b), 2016, BRASIL(a), 2016). 

Aedes albopictus (Figura 4 B) é uma espécie de Culicidae de grande 

importância para o homem, como vetor do vírus chikungunya. O homem é seu 

hospedeiro mais frequente junto com as aves e sua distribuição ainda está ligada à 

população humana. Desse modo, tem facilidade de se espalhar para o ambiente rural, 

semi-rural e silvestre, mas sua população é independente da grande densidade humana 
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(Robinson, 1955), pode servir como ponte entre a floresta e as áreas urbanas para a 

transmissão do CHIKV.  

As formas imaturas do Ae. albopictus, desenvolvem-se em criadouros de 

vários tipos (água contida em buracos em pedras, bambus, bromélias, latas, pneus etc.) 

Porém, isso não impede que recipientes artificiais abandonados em matas e florestas 

também sirvam como criadouros do mosquito. Esse vetor tornou-se importante por 

habitar não somente regiões tropicais, mas também regiões temperadas (Zachary et al. 

2017). 

 

Figura 4. Vetores de CHIKV. A- Fêmea de Aedes aegypti na pele de hospedeiro 

humano. B- Fêmea do Aedes albopictus ao realizar o repasto sanguíneo.  

Fonte: disponível em  http://aedes.cnm.org.br/doencas.php. 

A partir do surto na Ilha francesa La reunión em 2005, Vazeille et al. (2007) 

descobriram que a mutação que ocorreu em E1-A226V no genótipo ECSA melhorou 

a infectividade no vetor, tornando mais eficiente a replicação, disseminação e 

transmissibidade por Ae. Albopictus. Isso facilitou a migração das partículas virais do 

intestino médio do mosquito para as glândulas salivares, local onde as partículas virais 

infecciosas são armazenadas para, no momento do repasto sanguíneo, serem 

transmitidas a hospedeiros suscetíveis. Essa mutação não refletiu prejuízos na 

infectividade e transmissibilidade por meio do vetor Ae. aegypti, tornando-se um 

http://aedes.cnm.org.br/doencas.php
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melhor fitness infeccioso desse genótipo tanto para Ae. aegypti quanto para Ae. 

albopictus (Tsetsarkim et al. 2007 apud Feng et al. 2019).                  

 

1.5  Replicação em células humanas  

 

O vírus CHIKV, após sua entrada no organismo humano, estabelece tropismo 

inicialmente pelas células epiteliais e pelos fibroblastos, podendo este se disseminar 

para os demais tecidos corporais, pelas vias sanguínea e linfática, como articulações, 

especialmente as dos pés e das mãos (Chen et al. 2014; Carter et al. 2015; Carvalho et 

al. 2017).  

O CHIKV adsorve a membrana da célula hospedeira, uma vez que são as 

células mais suscetíveis e permissivas as células endoteliais e os fibroblastos do tecido 

conjuntivo humano. Nesta etapa, a proteína E2 desenvolve importante papel 

interagindo com os receptores de membrana, como a laminina nos fibroblastos. Após 

a endocitose ocorre a acidificação do lúmen celular e a fusão do envelope viral com a 

membrana endocítica, o nucleocapsídeo sofre desnudamento no citosol e a replicação 

intracelular tem início (Strauss & Strauss 1994; Paredes et al. 2004; Mudhakir & 

Harashima, 2009). O CHIKV utiliza o aparato celular para a tradução da poliproteína 

viral P1234 de RNA genômico (De Groot et al. 1990; Strauss & Strauss 1994; Shin et 

al. 2012). 

Essa poliproteína é então processada e através da clivagem por proteases 

virais e celulares têm origem a P123 e nsP4, que se associam a proteínas celulares para 

formar o complexo de replicação precoce (RC), levando a síntese de RNA polaridade 

negativa (antigenômico). As demais proteínas não estruturais são produzidas por 

clivagens sucessivas de P123 e estas, ao interagirem com a nsP4 regulam a síntese de 

RNA genômico, bem como a transcrição de um novo mRNA 26S que será traduzido 

gerando as proteínas estruturais (Shirako & Strauss 1994; Kaariainen & Ahola 2002; 

Wagner et al. 2015).  
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No estágio de maturação, o capsídeo é o primeiro a ser processado e montado 

junto com a molécula de RNA genômico de sentido positivo para formar o 

nucleocapsídeo. As moléculas de pE2 e E1 são translocadas até o retículo 

endoplasmático onde as proteínas sofrem modificações pós traducionais para a 

formação de heterodímeros. Os nucleocapsídeos formados migram para a membrana 

plasmática e, após interação com o domínio citoplasmático de E2, realiza o processo 

de brotamento, adquirindo um envelope lipídico derivado do hospedeiro contendo as 

glicoproteínas E1 e E2 (Sefton, 1977; Hahn & Strauss, 1990; Logis & Garoff 1990; 

Metsikko & Garoff 1990; Tellinghuisen et al. 2001; Liu & Brown 1993; Wagner et al. 

2015) (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Ciclo de replicação do vírus chikungunya (entrada, replicação intracelular e 

maturação de vírus) (Ching et al. 2017, com modificações). 
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1.6 Manifestações clínicas  

 

A febre chikungunya é caracterizada por um quadro clínico agudo de 

evolução benigna, embora altamente auto limitante, havendo poucos casos fatais 

(Pakran et al. 2011). Quando descrita como síndrome clínica, os sintomas típicos da 

infecção pelo vírus chikungunya na fase aguda eram comumente confundidos com os 

sinais observados em casos de infecção pelo vírus dengue. Entretanto, outras 

observações como a presença de artrites prolongadas, conjuntivites, assim como a 

ausência de quadros hemorrágicos, foram determinantes na diferenciação destas duas 

infecções (Robinson, 1955). 

Após inoculação do vírus Chikungunya no organismo por meio da picada de 

um vetor contaminado, tem início o período de incubação intrínseca, que geralmente 

varia de dois a 12 dias. Entretanto, na maioria dos casos ocorre por três a sete dias. 

Passado esse intervalo de tempo, os primeiros sinais e sintomas da doença podem 

aparecer (Chen et al. 2014).  No contexto clínico a enfermidade apresenta uma fase 

aguda caracterizada desde quadros assintomáticos a quadros com manifestações 

clínicas com evolução aguda, subaguda ou crônica (BRASIL (c), 2016). 

A fase aguda é descrita por febre alta (acima de 38,9 °C) com início súbito; 

pode ocorrer quadros de poliartragia, fadiga, tenossinovite, acompanhada de cefaléia, 

dores intensas nas costas, calafrios, mialgias, artroses e artrite em múltiplas 

articulações, exantema maculopapular, náuseas e vômitos, sinais que podem 

permanecer por vários dias (Quadro 1) (Suhrbier et al. 2012). Em alguns casos, na fase 

aguda, o quadro de poliartralgia pode ter evolução relevente, afetando especialmente 

tornozelos, pulsos e falanges, as extremidades articulares distais. Esse quadro tende a 

desaparecer em duas semanas (Manimunda et al. 2010). A forma aguda assintomática, 

também pode ocorrer em alguns casos e contribui de forma decisiva para a 

disseminação da doença quando o vetor se faz presente (Godaert et al. 2017). 
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Cessada a fase aguda, a maioria dos sintomas desaparecem, mas em alguns 

pacientes, quadro de artroses e artrites múltiplas com dores intensas, podem 

permanecer por até três meses (fase subaguda) ou persistir por até dois anos ou mais 

(fase crônica) mesmo quando o vírus não é mais detectável. Este fato pode levar a uma 

queda da qualidade de vida da pessoa acometida pela doença (Strauss & Strauss. 1994; 

Morch et al. 2017). 

Em alguns casos a doença evolui para um quadro subagudo, no qual as dores 

nas articulações permanecem por até três meses (Brasil (c), 2016). A fase subaguda da 

febre chikungunya ocorre mais em idosos se comparados a crianças, adolescentes, ou 

adultos. Nesses casos as articulações periféricas são as mais recorrentemente afetadas, 

sendo descritos também casos em que as articulações maiores como os joelhos e os 

ombros são afetadas pela artralgia (Ali & Combe, 2011; Dorleans et al. 2018). 

Em casos raros a doença evolui para um quadro clínico grave, que ocorre em 

idosos ou crianças com mais frequência, destacando-se como principais complicações, 

as relativas ao sistema nervoso sendo descritos casos de convulsão, síndrome de 

Guillain-Barré, perda dos movimentos dos braços ou pernas, formigamentos (Oehler 

et al. 2015; Feldstein et al. 2016; Cerny et al. 2017; Balavoine et al. 2017). Nos olhos 

podem ocorrer inflamações na ótica, íris ou retina. No coração pode haver 

insuficiência cardíaca, arritmia e pericardite. Na pele, escurecimento de determinadas 

áreas, aparecimento de bolhas ou úlceras aftosas (Bandyopadhyay & Ghosh, 2008; 

Riyaz et al. 2010). No sistema renal, inflamações e insuficiência renal (Tournebize & 

Lagrange, 2009). 
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Quadro 1. Cronograma da Infecção, Sintomas e Biomarcadores (Suhrbier et al. 2012 

com modificações). 

 

 

1.7     Diagnóstico laboratorial 

 

O diagnóstico de uma infecção se estabelece seguindo três critérios 

diferentes: clínicos, epidemiológicos e laboratoriais (WHO, 2019). Em uma infecção 

pelo CHIKV, em função da semelhança da sintomatologia observada em casos de 

infecção por outros arbovírus como DENV e ZIKV, torna-se difícil o diagnóstico 

clínico, portanto, é imprescindível a realização do diagnóstico laboratorial (Hasebe et 

al. 2002). Nesse contexto, diferentes métodos podem ser utilizados, desde o isolamento 

viral em cultivo celular, técnicas sorológicas e métodos moleculares (Kurcharz & 

Cebula-Byrska, 2012).  

As amostras clínicas utilizadas para o diagnóstico podem ser: sangue, plasma, 

soro, líquido cefalorraquidiano (LCR), saliva e urina. As amostras destinadas ao 

isolamento viral e à pesquisa de ácido nucleico devem ser mantidas em freezer -70°C 

até o uso, enquanto que as amostras submetidas a testes sorológicos podem ser 

mantidas a -20°C (Pfeffer et al. 2002). 
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Na fase inicial da infecão, por cerca de três a cinco dias após o início dos 

sintomas, podem ser aplicadas técnicas para detecção do vírus, ou seu genoma, por 

meio de isolamento viral ou testes moleculares (WHO, 2019). Embora a efetividade 

de isolamento viral em rotina para o diagnóstico, esta não constitui uma indicação, 

principalmente em função da disponibilidade de tempo, bem como de testes adicionais 

para complementação da avaliação diagnóstica. Desta forma, o diagnóstico sorológico 

e as técnicas moleculares são as mais indicadas (Sam et al. 2006; Johnson et al. 2016; 

Moi & Takasaki, 2016). 

Nesse sentido, a detecção do genoma viral por meio de técnicas moleculares 

desenvolve papel determinante, uma vez que a Reação em Cadeia pela Polimerase Pós 

Transcrição Reversa (RT-PCR - Reverse transcription polymerase chain reaction real 

time) é a mais utilizada para detecção de regiões específicas do genoma viral. Ainda, 

a RT-qPCR (Polymerase chain reaction quantitative real time) constitui ferramenta 

de maior sensibilidade na detecção viral permitindo também a quantificação da carga 

viral (Bandeira et al. 2016; Pabbaraju et al. 2016). 

A técnica de RT-PCR é uma ferramenta valiosa para a pesquisa viral, pois 

apresenta uma menor taxa de contaminação e, devido a sua alta sensibilidade, 

especificidade, e, por ser de fácil padronização, é amplamente utilizada para a pesquisa 

de regiões parciais do genoma do vírus, determinação da carga viral. Além disso, o 

uso de pouco volume de amostras clínicas não comprometem a eficiência do ensaio 

(Kawle et al. 2017). Sua aplicação no diagnóstico laboratorial para CHIKV tem 

aumentado significativamente nos últimos anos, seguida de sequenciamento genômico 

e análise filogenética. Entretanto, se transcorrido o período de viremia, durante os 

cinco primeiros dias após o início dos sintomas, a técnica não seria necessariamente 

uma boa escolha de diagnóstico e pesquisa molecular (Hasebe et al. 2002; Laurent et 

al. 2007; Campos et al. 2017).  

Produtos obtidos por amplificação (RT-PCR), a partir de amostras clínicas, 

podem ser usados para o sequenciamento genômico, para que seja feita a análise de 

qual genótipo a amostra é proveniente, analisando sequencias parciais do genoma da 
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região codificante para a glicoproteína E1, constituinte do envelope viral (WHO, 

2019).  

Após o período de viremia, a presença de anticorpos específicos contra o vírus 

pode ser investigada pelas técnicas sorológicas a partir de amostras de soro, como a 

imunofluorescência indireta, testes de imunocrotografia do tipo e o ELISA (Enzyme 

Linked Immuno Sorbent Assay ou ensaio de imunoabsorção enzimática). Este baseia-

se na detecção de anticorpos específicos das classes IgM e IgG, no soro do paciente. 

Assim, IgM específico para CHIKV são detectáveis na fase aguda, de três a oito dias 

após o início dos sintomas, podendo persistir por entre as fases subaguda e crônica, 

por até dois anos. Enquanto os IgGs são detectáveis de seis a dez dias, no período de 

transição entre as fases aguda e subaguda, persistindo até a fase crônica por até seis 

anos ou mais, e, sendo capaz de conferir imunidade protetora definitiva para o CHIKV 

por toda a vida (Pessôa et al. 2016; Kawle et al. 2017; Olajiga et al. 2017). 

Em regiões onde ocorrem outros alfavírus como o Mayaro, no Brasil, testes 

de soroneutralização tornam-se necessários para um diagnóstico mais adequado e 

preciso. Isto porque o CHIKV apresenta elevada reatividade cruzada com o vírus 

Mayaro devido a sua semelhança genômica e filogenética (Gerardin et al. 2016).  

O teste de neutralização por redução de placas (PRNT, sigla do inglês - 

Plaque Reduction Neutralization Test) é usualmente utilizado como padrão ouro para 

a confirmação do diagnóstico de diversas arboviroses, dentre elas a Febre 

Chikungunya. Entretanto, é um procedimento demorado, laborioso e que, na maioria 

das vezes, exige laboratórios com nível de segurança biológica 3 (OPAS, 2017). 

 

1.8 Prevenção e controle 

 

O controle da disseminação da infecção pelo vírus CHIKV está ligado 

diretamente e principalmente a medidas individuais de proteção e intervenções à nível 

da comunidade, incluindo medidas de controle de vetores e educativas junto à 

população. O CDC (Centers for Disease Control and Prevention) recomenda, 
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inclusive, o controle da criação de mosquitos pela remoção da água estagnada, o uso 

de inseticidas e repelentes e o uso de roupas de proteção. Assim, medidas de combate 

ao vetor, mosquitos do gênero Aedes sp, especialmente nas residências, devido ao 

comportamento sinantrópico deste mosquito, evitando depósitos de água, veículos de 

reprodução destes insetos, manejo adequado dos resíduos sólidos, atividades 

educacionais da rede pública de saúde, procurando envolver todas as esferas da 

sociedade na eliminação dos potenciais criadouros artificiais constituem fatores 

importantes (Gregianini et al. 2017; Quintero et al. 2017).  

Essas medidas de prevenção e controle também são preconizadas a outras 

arboviroses como a DENV (Programa Nacional de Controle da Dengue – PNCD), 

sendo que atividade de vigilância virológica junto às sentinelas, como macacos por 

exemplo, podem indicar a circulação de novas variantes virais, auxiliando a elaboração 

de medidas preventivas, interrompendo o ciclo de transmissão (Harburguer et al. 2011, 

Ramkumar et al. 2014; PAHO (b), 2016). 

O uso de inseticidas (adulticidas e larvicidas) surte pouco efeito para o 

combate aos vetores transmissores do CHIKV devido à baixa eficiência e pouca 

capacidade de entrada desse fármaco nos domicílios, processos de resistência desses 

insetos e contaminação aos seres humanos (Vijayakumar et al. 2010; Yoshikawa et al. 

2010; Raude et al. 2012). Para não ser infectado pelos vetores durante o dia 

recomenda-se o uso de roupas de mangas compridas, calças e repelentes cuja a fórmula 

contenha o N, N-dietil-3-metilbenzina conhecido por DEET e 3-N-acetil-N-butil, éster 

etílico do ácido aminopropiônico, e, também usa-se o ácido 1-piperidinocarboxilíco, 

2-2-hidroxietil-1 metil, propil éster. Esses fármacos têm ação nos quimiorreceptores 

sensoriais que ficam nas antenas dos insetos vetores (BRASIL. 2014; Thuilliez et al. 

2014; WHO, 2017).  

Outros processos de mitigação de riscos, utilizados na prevenção e controle 

de infecções causadas pelo vírus chikungunya, poderiam ser estratégias, tais como: a 

utilização de bactérias Bacillus thuringiensis ou Wolbachia, que infectam os vetores 

levando-os à óbito (Moulay et al. 2012; Chebabi et al. 2013; Lees et al. 2015; Aliota 
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et al. 2016). Outra forma de controle biológico como a descrita anteriormente seria o 

uso de espécies de peixes larvívoros Lebistes reticulatusa ou Poecilia reticulata em 

recipientes de armazenamento de água para controle das larvas (Kant et al. 2013).  

O controle ou tratamento de sangue e hemoderivados para prevenir o possível 

risco de transmissão por meio de transfusões de sangue devido ao fato de haver o risco 

de um indivíduo virêmico assintomático poder doar sangue e transmitir o vírus a 

indivíduos suscetíveis (Liumbruno et al. 2008; Gallian et al. 2014; Appassakij et al. 

2014).  

Em Singapura, uma cidade-estado no limite sul do estreito de Malaca, na 

Ásia, em função do alto poder aquisitivo e econômico da população, foi adotado um 

rigoroso programa no final dos anos 1960, com o uso de telas de amianto cortinados 

nas portas e janelas, o que reduziu drasticamente o índice de ataque a humanos por 

vetores, dentre outras estratégias utilizadas que maximizaram o controle infeccioso 

dessa infecção nessa área (Aliota et al. 2016). 

Apesar da utilidade das medidas tradicionais de controle dos vetores 

estabelecidas, estas apresentam falhas, uma vez que possuem uma capacidade limitada 

de conteção das arboviroses. Nesse sentido, o desenvolvimento de vacinas constitui 

uma atividade promissora para o controle efetivo da expansão da infecção pelo 

CHIKV em comunidades imunologicamente suscetíveis. Desta forma, a tentativa de 

desenvolvimento de vacinas efetivas e duradouras já ocorre desde 1970, de uma forma 

lenta e sem muitos avanços (Partidos et al. 2011). Assim, até o momento não existem 

vacinas licenciadas a serem utilizadas na prevenção de infecções pelo CHIKV, apenas 

a descrição de propostas (Delang et al. 2014). Uma destas propostas é uma vacina 

quimérica desenvolvida a partir do vírus entomológico Eilat (EILV), o qual possui 

uma similaridade com CHIKV na forma selvagem (wild type), testada em primatas 

não humanos com resultados promissores, tanto na forma de proteção quanto na 

efetividade, porém ainda sem teste em humanos (Erasmus et al. 2016). 

Os protótipos E37997 e LR-2006OPY-1 foram descritos por Akahata e 

colaboradores, como sendo vacinas em desenvolvimento, baseadas em VLP’S (Virus-
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like particle) devido ao fato de terem que desenvolver imunidade protetora e vitalícia 

aos três genótipos de CHIKV (WO, ECSA e asiático), o que ainda não foi verificado 

(Akahata et al. 2010; Silva & Dermondy, 2017). 

Os medicamentos disponíveis para o tratamento da infecção pelo vírus 

CHIKV destinam-se a atenuarem os sinais e sintomas da forte ação inflamatória e 

reumática e consistem em antipiréticos, analgésicos e anti-inflamatórios utilizados 

principalmente na fase crônica para diminuir os efeitos lesivos e dolosos da artrite 

persistente (Delang et al. 2014; Goméz-Calderón et al. 2017; Rahim & Uddin, 2017).  

Dentre os principais antivirais utilizados no tratamento da artralgia crônica, o 

ribavirina, 6-azaurina e a glicirrina, usualmente utilizados no tratamento na hepatite 

C, são testados devidos a sua capacidade de inibir ciclos de replicação (Hussain & 

Chu, 2011). O Favipiravir exerce ação anti-alfavírus de amplo espectro por inibir 

RpRd, impedindo a replicação viral e exercendo atividade inibidora sobre os vírus de 

genoma de RNA (Delang et al. 2014).  

 

1.9 Epidemiologia  

 

Em 1952, após o primeiro registro de casos associados ao vírus chikungunya 

na Tanzânia, África Oriental, de um paciente febril e com dores articulares intensas, o 

vírus foi considerado um arbovírus restrito a localidades da África e Ásia (Lumsden, 

1955; Mason & Haddow, 1957; Borgherini et al. 2008). Posteriormente, o vírus foi 

identificado em Ae. africanus, em 1958, na Uganda, demonstrando assim o ciclo de 

vida enzoótico, em áreas rurais cujo ecossistema é propenso a transmissão por 

mosquitos Aedes à primatas não humanos, o que ocasionou pequenos surtos na 

população que habitava essas áreas (Weibren, 1958).  

O primeiro surto fora da África foi relatado em Bankok, na Tailândia em 1960 

(Hamnon et al. 1960; Myers & Carey, 1967) com a expansão do vírus pelo continente 

asiático e pela Oceania, o que causou diversos surtos em países diferentes sendo 

documentados entre os anos de 1960 e 1999, tais como: Camboja, Vietnã, Malásia, 
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Birmânia, Sri Lanka, Java, Sumatra, Ilhas Mollusca, Índia, Tailândia e Filipinas 

(Pialoux et al. 2007; Mombouli et al. 2013; Moyen et al. 2014). Pastorino e 

colaboradores, documentaram um surto com grande impacto na população humana, 

em 2000, na República democrática do Congo.  

Um surto de grande relevância devido ao número de pessoas infectadas por 

CHIKV foi relatado no Quênia em 2004 (Sergon et al. 2008). No ano seguinte, uma 

epidemia no Oceano Índico atingiu várias ilhas, dentre elas; Maldivas, Maurício, 

Seychelles (Tomasello & Schlagenhauf, 2013; Saswat et al. 2015). E, um grande surto 

atingiu neste mesmo ano a Ilha Francesa de La Reunión, sendo que a expansão do 

vírus foi facilitada em função da mutação A226V no genótipo ECSA, o que levou  

à formação da linhagem do Óceano Índico. Essa mutação possibilitou que o vírus fosse 

vetorizado tanto por Ae. aegypti quanto por Ae. albopictus facilitando sua dispersão 

(Gerárdin et al. 2008).                 

Vários outros países do Sudeste Asiático foram afetados depois de 2005, 

dentre eles: Indonésia, Maldivas, Mianmar e Tailândia com mais de 1,9 milhão de 

casos.  Em 2006, um grande surto ocorreu na Índia, especialmente nas províncias de 

Karnataka e Maharashtra, onde se concentraram cerca de 75%, dos mais de 1,4 

milhões de casos relatados (Kelvin, 2001).  No final de 2007, casos autóctones foram 

registrados na Europa pela primeira vez, confirmando a possibilidade de transmissão 

por Ae. Albopictus na Europa (Bonilauri et al. 2008, Kosasih et al. 2013) (Figura 6).        

Em países de clima temperado, a maioria dos casos relatados constituem-se 

de pessoas que viajaram para países endêmicos ou que sofreram surtos e retornaram 

aos seus países de origem, com a sintomatologia associada à infecção pelo vírus 

CHIKV. Nesses casos, a pessoa portadora do vírus encontra em seus países não 

tropicais, o vetor Ae. albopictus, altamente capaz de transmitir essa infecção a 

indivíduos susceptíveis (Rezza et al. 2007). Tais casos foram relatados na Itália e na 

França no final deste ano (Wahid et al. 2017). Em 2010 outros casos de transmissão 

autóctone foram relatados na Itália e na França. Em todos os casos o genótipo ECSA 
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foi o responsável pela introdução do CHIKV no continente europeu (Grandadam et al. 

2011).  

A introdução do vírus nas Américas teve como porta de entrada as Ilhas do 

Caribe. Na ocasião foi relatado o primeiro caso em dezembro de 2013 na Ilha de San 

Martin. Posteriormente, em 2014 casos autóctones da infecção foram registrados em 

Guadalupe, Haiti, Martinica e na República Dominicana (PAHO (a). 2017; Renault et 

al. 2007). Surtos de febre chikungunya com sintomas semelhantes nos pacientes 

infectados durante o surto que ocorreu na Ilha Francesa de La Reunión, foram 

relatados em províncias ao norte da Colômbia no Mar do Caribe em 2014 (Villamil-

Gomes et al. 2015; Delisle et al. 2015) (Figura 6). 

Novos surtos continuaram e, a partir de abril de 2015, quando mais de 

1.379.788 casos suspeitos de Chikungunya foram registrados nas Ilhas do Caribe, 

países da América Latina e nos Estados Unidos da América e, 191 mortes também 

foram atribuídas a esta doença durante o mesmo período. Canadá, México e EUA 

também registraram casos importados (Vega-Rua et al. 2013; Cassadou et al. 2014). 

Na América do Sul, no ano 2015, 693.489 casos suspeitos e 37.480 casos 

confirmados de Febre Chikungunya foram reportados ao escritório regional da 

organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Nesses casos, a Colômbia foi o país 

mais afetado (Alarcón-cruz & Prieto-Suarez et al.2016; Oviedro-Pastana et al. 2017). 

No ano de 2016, um total de 349.936 casos suspeitos e 146.914 casos confirmados de 

CHIKV foram reportados ao escritório regional da OPAS, metade do número de casos 

em relação ao ano anterior (OPAS 2017).  

O primeiro caso de transmissão autóctone de infecção pelo CHIKV no Brasil 

foi relatado em 2014, no estado do Amapá, na cidade de Oiapoque e sua introdução 

está relacionada ao surto que ocorreu nas Ilhas do Caribe em 2013 (Honório et al. 

2015; Gautret & Simon, 2016). Em 2014, 2722 casos confirmados foram relatados no 

Brasil, e, sua distribuição se deu principalmente pelos estados do Amapá (1554), Bahia 

(1214), Distrito Federal (1), Goiás (1), Mato Grosso do Sul (1) e Roraima (1) (Honório 

et al. 2015; Rodrigues et al. 2016).         
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No ano de 2015 os países que mais relataram casos de Chikungunya na 

América do Sul foram: Brasil com 265.000 casos suspeitos; Bolívia e Colômbia com 

19.000 casos suspeitos. Ainda neste ano fora a primeira vez que foram reportados 

casos autóctones da doença na Argentina (Leparc-Goffart et al. 2014; Zeller et al. 

2016).  

Na América do Sul tem destaque o Brasil por ser um país com dimensões 

continentais, reunir as condições adequadas para desenvolvimento do vetor e 

condições socieconômicas e sanitárias da população que favorecem a proliferação dos 

vetores. Somado a tudo isso, uma população suscetível pela falta de contato da 

população a esse vírus e ausência de resposta imune (Colucci et al. 2016; Deeba et al. 

2016). 

No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS/WHO, 2017), no 

ano de 2016, foram registrados 271.824 casos prováveis de febre chikungunya, com 

196 óbitos confirmados (Cardoso et al. 2017; Mogami et al. 2017). Foi observada uma 

queda significativa no ano de 2018 (até a semana epidemiológica 30), com o registro 

de 65.395 casos prováveis de CHIKV, destes 13.450 na região Centro-Oeste, sendo 

237 no estado de Goiás (BRASIL MS, 2018).  

 

Figura 6.  Mapa representando a origem, propagação e distribuição dos vírus 

Chikungunya e seus vetores (Suhrbier et al. 2012 com modificações). 



40 

 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

As arboviroses constituem importante problema de saúde pública 

principalmente em países tropicais (RODHAIN, 2017). Sendo assim, destacam-se 

agentes como o vírus dengue (DENV), vírus da febre amarela (YFV) e os mais 

recentemente introduzidos no país, o vírus zika (ZIKV) e o vírus chikungunya 

(CHIKV) (Costa et al.  2016). 

A Febre Chikungunya é uma doença que pode acometer pessoas de todas as 

idades. Apresenta como agente causal o CHIKV, considerado um arbovírus. Tem 

como principais vetores transmissores os mosquitos da família Culicidae e do gênero 

Aedes (Grubaugh et al. 2017). Após sua introdução no Brasil, em 2014, o vírus se 

distribuiu pelo país, constituindo causa significativa de morbidade.  

Embora a introdução viral no país, bem como sua dispersão pelas diferentes 

regiões, estudos de soroprevalência para a infecção pelo CHIKV são escassos no país. 

No estado de Goiás ainda não há registro de investigações a este respeito e as 

informações disponíveis são restritas a dados de vigilância em saúde pública. 

Entretanto, após a descrição dos casos de infecção pelo ZIKV no país e, ainda, o 

estabelecimento da ocorrência de transmissão vertical e sua associação com a 

síndrome congênita com alto risco de desenvolvimento de anomalias do sistema 

nervoso em neonatais, avaliações relacionadas às demais arboviroses podem ter 

sofrido impacto, o que pode ter acarretado um padrão de subnotificação de casos. 

Neste contexto, é fundamental a realização de estudos que auxiliem na melhor 

compreensão da ocorrência desta doença no país, visando obter informações relevantes 

que venham contribuir na construção do conhecimento a respeito do papel do CHIKV 

na região. Ademais, os dados podem constituir um alerta de iminência de epidemias 

de febre chikuungunya no estado de Goiás, refletino no auxílio à elaboração de planos 

de prevenção e cuidados à saúde por órgãos gestores. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral: 

     

            Avaliar a exposição ao vírus chikungunya em indivíduos atendidos pela rede 

pública de saúde do município de Goiânia, Goiás, no período de fevereiro a agosto de 

2016 e nos meses de abril e maio de 2018. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

 

 Determinar o índice de positividade para anticorpos específicos de classe IgG 

contra o vírus chikungunya na população de estudo; 

 Descrever as características da população investigada; 

 Avaliar a associação entre a positividade ao marcador sorológico de infecção 

pelo CHIKV e as características da população. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1. Delineamento do estudo e População 

 

 Este é um estudo observacional de corte transversal, realizado em unidades 

de atendimento básico à saúde da rede pública de saúde do município de Goiânia, em 

dois períodos: fevereiro a agosto de 2016 e nos meses de abril e maio de 2018. As 

unidades inclusas no estudo consistiram em indicações realizadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS-Goiânia-GO). 

 A população de estudo foi constituída por indivíduos que procuraram 

atendimento nas unidades de saúde por apresentarem suspeita clínica de infecção por 

algum dos arbovírus comprovadamente circulantes na região (DENV, CHIKV, 

ZIKV), para os quais encontra-se estabelecido o protocolo de vigilância e notificação 

compulsória pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN-Goiás) 

(Portaria no - 204, de 17 de fevereiro de 2016, para notificação compulsória de casos 

exantemáticos). O estudo foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia (SMS), a qual estabeleceu uma colaboração no acesso aos casos 

notificados por meio da ficha de notificação, bem como amostras coletadas. 

 Desta forma, foram inclusos no estudo os casos de indivíduos notificados pelo 

SINAN dos quais tenha sido possível obter amostra de soro para realização da 

investigação sorológica de CHIKV. Foram excluídos da investigação, casos de 

notificação para outro agravo que não um dos arbovírus descritos e aqueles em que 

não foi possível obter a ficha de notificação com dados que permitissem a análise do 

caso. 

 

Aspectos Éticos 

 O projeto foi submetido à avaliação e aprovado pelo Comitê de Ética da UFG 

(CAAE 64534017.7.0000.5083 – Anexo 1), sendo conduzido segundo as diretrizes e 
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normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos definidas pela 

Resolução 466/12. Para o procedimento de coleta de dados e de amostras, o projeto 

recebeu a dispensa de aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

considerando que os casos selecionados para o estudo, incluindo as amostras coletadas, 

referem-se a pacientes atendidos por demanda expontânea em unidades de saúde, 

selecionados como unidades de vigilância sentinela para arbovírus (DENV, CHIKV 

ou ZIKV). Nestas unidades, encontra-se estabelecida uma rotina de notificação 

respeitando a demanda espontânea das unidades de saúde, estabelecida pela SMS. 

Nesse sentido, o presente estudo visa contribuir com a realização de testes adicionais 

ao realizado pela demanda do Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni 

Cysneiros (LACEN-GO).  

 

4.2. Coleta e processamento de amostras 

 

A coleta de sangue dos pacientes foi realizada nas unidades de saúde 

por punção venosa em tubos de EDTA e centrifugados para separação do plasma 

por profissionais qualificados da própria equipe das unidades de saúde. Para tanto, 

foram utilizados tubos de coleta com volume de 10mL contendo anticoagulante 

ácido etilenodiaminotetracético – EDTA.  

Na própria unidade de saúde onde foi realizada a coleta, as amostras de 

sangue foram processadas e centrifugadas a 1.500 rpm (rotações por minuto) por 

dez minutos. Logo após a centrifugação, o plasma foi aliquotado em criotubos 

devidamente identificados, acondicionados corretamente em botijão de nitrogênio 

e encaminhadas ao Laboratório de Virologia e Cultivo Celular do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(LabViCC/IPTSP/UFG) para o adequado armazenamento em ultrafreezer a -80ºC 

até o momento da realização dos testes laboratoriais. 
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4.3. Investigação Sorológica 

 

   Todas as amostras de soro obtidas foram submetidas à pesquisa de anticorpos 

de classe IgG, específicos contra o CHIKV, por ELISA. Para todas as amostras foi 

utilizado o kit Anti-Vírus Chikungunya Elisa IgG da Euroimmun® (Lübeck, 

Alemanha), seguindo orientações do fabricante. Brevemente, 100uL de amostras de 

soro diluídas em tampão de amostra (1:101) foram adicionados aos poços da 

microplaca, revestidos com antígeno recombinante específico CHIKV. Para validação 

da reação foram utilizados controles positivo e negativo, bem como um calibrador, 

fornecidos pelo kit. 

     Após incubação por uma hora a 37°C, foram realizadas três lavagens 

sucessivas com solução de lavagem. Em seguida foram adicionados 100μL do 

conjugado marcado com enzima peroxidase (anti-anticorpo IgG humano) para 

reconhecimento de imonuglobulinas de interesse que possam estar presentes na 

amostra teste, seguindo nova incubação por 30 minutos a temperatura de 25°C. 

                    A placa foi submetida a nova etapa de lavagem para posterior adição da 

solução substrato cromógeno. Após incubação por 15 minutos a temperatura ambiente, 

a reação foi interrompida pela adição de 100μL de solução de parada (ácido sulfúrico 

- H2So4, a 0,5 M), para posterior leitura da reação. As densidades ópticas foram 

medidas a um comprimento de onda de 450nm em espectrofotômetro (KHB® ST360) 

de modo que os resultados foram expressos com valores de índice, calculados através 

da seguinte fórmula: 

Densidade óptica da amostra 

           Resultado = -------------------------------------------------------------- 

Densidade óptica do calibrador (kit) 

 

                       Para interpretação dos resultados foram consideradas as orientações do 

kit, o qual descreve que os resultados com valores de índice < 0,8 foram considerados 
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negativos, valores de 0,8 a < 1,1 foram considerados inconclusivos (bordeline) e ≥ 1,1 

foram considerados positivos. 

   

4.4. Processamento e Análise de dados 

 

Para análise dos dados foram utilizadas informações obtidas a partir da 

avaliação das fichas de investigação do Sistema Nacional de Agravos. Foi elaborado 

um arquivo eletrônico para entrada dos dados no programa Excel. Os dados foram 

analisados utilizando o programa Epi-Info 2000 for win. Foram aplicados teste de 2 

para avaliar as diferenças nas distribuições de frequências e teste exato de Fisher 

quando necessário. Valores de p ≤ 0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos.  
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5.   RESULTADOS  

 

5.1 Características da população  

O presente estudo consistiu em uma investigação do perfil 

soroepidemiológico da infecção pelo CHIKV em dois períodos epidêmicos, ano de 

2016 e ano de 2018. Foram incluídos no estudo 174 indivíduos, atendidos e 

notificados pela rede pública de saúde do município por apresentarem suspeita clínica 

de infecção pelos arbovírus circulantes na região. Da população total, 107/174 

(61,5%) indivíduos constituíram o grupo amostral do ano de 2016 e 67/174 (38,5%) 

o grupo do ano de 2018, sendo a maioria do sexo feminino (85,5%-149/174). A 

população foi constituída por indivíduos entre 14 e 95 anos e, a maioria dos 

envolvidos no estudo pertenciam à faixa etária entre 20 e 29 anos 39,7%, seguida 

pelo grupo entre 30 e 39 anos 34,4% (Tabela 1).  

Tabela 1: Características da população estudada (n=174). 

 

CARACTERÍSTICAS N (%)

Faixa etária

15 - 19 anos 9 5,2%

20 - 29 anos 69 39,7%

30 - 39 anos 60 34,4%

> 40 anos 36 20,7%

Sexo

Masculino 25 14,4%

Feminino 149 85,5%

Período / Ano de coleta

2016 107 61,5%

2018 67 38,5%

Dias de sintomas

1 - 3 dias 142 62,6%

4 - 6 dias 49 28,2%

 > 7 dias 10 5,7%

SI 6 3,5%

SI: Sem Informação



47 

 

 

 

 

Entre os casos inclusos no estudo no ano de 2016, observa-se que a maioria 

ocorreu no mês de março (38%), seguindo um declínio gradual no número de casos 

em relação aos outros meses do ano (Figura 7). Em relação ao ano de 2018, a maioria 

dos casos sintomáticos para febre, exantema e/ou dores no corpo ocorreram no mês 

de maio 78% (52/67), também com declínio para o mês posterior (Figura 8). 

Entretanto, devido ao encerramento das coletas, não foi possível avaliar uma queda 

de forma gradual como no ano 2016. 

 

Figura 7: Distribuição dos casos suspeitos em relação ao mês de coleta – 2016 

(n=107) em Goiânia-Goiás. 

 

Figura 8: Distribuição dos casos suspeitos em relação ao mês de coleta – 2018 

(n=67) em Goiânia-Goiás. 
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Do total de amostras submetidas à investigação sorológica para anticorpos 

da classe G (IgG) específicos contra o CHIKV, foi observado um índice global de 

positividade de 2,3% (4/174). Em relação ao ano de coleta, maior positividade foi 

identificada entre as inclusas no grupo amostral do ano de 2018 4,5% (3/67), embora 

sem diferença estatisticamente significativa (p > 0,05) (Tabela 2).   

A análise em relação ao sexo do indivíduo revelou maior índice de 

positividade entre indivíduos do sexo masculino (8,0%), o que foi estatisticamente 

significativo (p<0,05). Entretanto, considerando os períodos amostrais em separado, 

observa-se que o ano de 2016 teve todo o grupo amostral constituído de população 

do sexo feminino, o que interfere na avaliação da população total. Neste contexto, a 

análise específica para o grupo amostral do ano de 2018 não demonstra diferença 

estatística para os sexos (Tabela 2).   

Considerando a faixa etária da população investigada, nenhuma diferença 

estatística foi observada (p>0,05), uma vez que foram identificados índices de 1,3% 

entre indivíduos menores de 29 anos e 3,1% entre aqueles com idade superior a 30 

anos (Tabela 2).   

Tabela 2: Positividade ao marcador sorológico de infecção pelo vírus chikungunya 

(IgG) em relação a faixa etária e ao sexo (n=174). 

 

Dos dois casos positivos do sexo masculino, um foi relatado ser um 

adolescente de 17 anos de idade, residente em área urbana. O paciente procurou 

atendimento na unidade de saúde em 03/05/2018, informou o início da sintomatologia 

2016 2018 TOTAL VALOR (p.)

0/51 1/27 (3,7%) 1/78 (1,3%)

1/56 (1,8%) 2/40 (5%) 3/96 (3,1%)

0/0 2/25 (8%) 2/25 (8%)

1/107 (0,9%) 1/42 (2,3%) 2/149 (1,3%)

1/107 (0,9%) 3/67 (4,5%) 4/174 (2,3%)

CARACTERÍSTICAS

0,42

0,03

Faixa etária

14 - 29 anos

> 30 anos

Sexo

Masculino

Feminino

Total
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na data de 01/05/2018, relatando os seguintes sinais clínicos: febre e mialgias 

disseminadas pelo corpo, sem indicação de sinais de artrite. Nesse caso, conforme 

registro, não foi necessária hospitalização por não apresentar sinais de agravamento. 

O segundo caso, ocorreu em um homem de 47 anos, residente de área urbana, atendido 

em 21/05/2018 quando também foi efetuada a coleta da amostra clínica. Na ocasião, o 

paciente informou a ocorrência de febre, mialgia e artrite com início no dia 

18/05/2018.  

Outros dois casos ocorreram em mulheres, ambas residentes de área urbana. 

A primeira, de 33 anos de idade, procurou atendimento em 22/02/2016, relatando o 

início dos sintomas em 17/02/2016. A outra paciente, uma mulher de 71 anos com 

sintomas de febre, mialgia, dor nas costas, artrite e leucopenia compareceu à unidade 

de saúde no dia 21/05/2018 e relatou ter apresentado os sintomas em 18/05/2018. 

De acordo com a análise, a partir das fichas de notificação, a grande maioria 

dos casos ocorridos no ano de 2016, foram notificados como casos suspeitos de 

infecção pelo DENV e ZIKV, 37,4%, 29,3%, respectivamente; e, ainda, 31,6% sem 

especificação de agravo. Nesse período, apenas três casos apresentaram como agravo 

de notificação o CHIKV (2,8%) (Figura 9). Para o ano de 2018, entre os casos 

inclusos no estudo, quase a totalidade constitui casos de notificação como suspeita 

clínica de infecção pelo vírus DENV (95,5%) (Figura 10). 
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Figura 9: Distribuição dos casos notificados considerando o tipo de agravo em relação 

ao período do ano 2016. 

 

 

 

Figura 10: Distribuição dos casos notificados considerando o tipo de agravo em 

relação ao período do ano 2018. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

A febre chikungunya é uma arbovirose emergente causada pelo vírus CHIKV, 

transmitido principalmente por meio da picada de mosquitos fêmeas do gênero Aedes 

infectados. Os sintomas principais estão associados a febre alta de início súbito e dor 

nas articulações (Van Genderen et al. 2016). O primeiro relato de febre chikungunya 

no Brasil ocorreu no mês de maio de 2014. Trata-se de um caso autóctone ocorrido em 

Feira de Santana, estado da Bahia (Cardoso et al. 2017).  Na capital goiana, os 

primeiros casos de CHIKV foram registrados no final do ano de 2014 com um total de 

13 casos suspeitos. Destes, dois foram confirmados e a investigação revelou serem 

viajantes que retornaram de viagem das ilhas do Caribe e Guiana Francesa. O primeiro 

caso autóctone no estado de Goiás, foi relatado ao Ministério da Saúde em 28 de 

janeiro de 2015, consistiu no caso de uma mulher de 56 anos infectada no município 

de Rio Quente, no sul do estado (Goiânia, 2014; Brasil MS, 2015). 

O presente estudo constitui uma investigação soroepidemiológica da infecção 

pelo vírus chikungunya realizada na região Centro Oeste do Brasil. A população de 

estudo constituiu-se por indivíduos atendidos e notificados pela rede de saúde pública 

do município de Goiânia – Goiás, nos anos de 2016 e 2018, por apresentarem suspeitas 

clínicas de infecção por arbovírus, caracterizando uma amostra de conveniência para 

a avaliação. A população avaliada foi formada, em sua maioria, por indivíduos do sexo 

feminino (85,6%). 

Este estudo foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde. Portanto, a população inclusa na avaliação reflete o padrão de investigação 

delineado pelo sistema de vigilância da mesma. Este dado reflete as condições do 

sistema de vigilância de arboviroses estabelecido após a introdução do vírus ZIKV no 

país no ano de 2015. Na ocasião, foi estabelecida a relação do ZIKV com casos de 

transmissão vertical resultantes em infecção congênita associados a condições de má 

formações congênitas com maior destaque para os quadros de microcefalia (Souza et 
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al. 2018). Diante da emergência de saúde apresentada, foi proposta a portaria 204 do 

Ministério da Saúde de 2016, a qual determinou a notificação compulsória para os 

casos suspeitos de infecção pelo ZIKV, com destaque para a prioridade ao grupo de 

mulheres gestantes (Brasil – Ministério da Saúde, 2016). Esse foi o marco 

fundamental, para o sistema de vigilância em arboviroses no país, principalmente 

mulheres, com prioridade para o grupo de mulheres gestantes, consideradas de maior 

risco (Fritel et al. 2010; Laoprasopwattana et al. 2015). 

Na presente investigação, a população inclusa no estudo referente ao ano de 

2016 foi composta apenas por indivíduos do sexo feminino, fato decorrente do 

processo estabelecido pela vigilância do município após a Portaria 204 do MS. Em 

função da ampla demanda associada ao limite de cotas para investigação laboratorial 

dos casos suspeitos, foi considerada uma restrição dos casos para avaliação, com 

prioridade para casos em grupo de mulheres suspeitas. Após o período de maior 

epidemia de ZIKV, a vigilância para as arboviroses restabeleceu a coleta para a 

população em geral. Desta forma, o grupo amostral de 2018 do presente estudo foi 

composto por indivíduos de ambos sexos. 

Neste cenário, em 2016 foi observado no país um número significativo de 

notificações para arboviroses, mas com destaque para o vírus Zika. Neste ano foram 

notificados 215.319 casos prováveis de febre pelo vírus Zika no país (taxa de 

incidência de 105,3 casos/100 mil hab.), distribuídos em 2.306 municípios, tendo sido 

confirmados 130.701 (60,7%) casos até a Semana Epidemiológica 52 (Brasil, MS, 

2016). 

Em todo mundo, os índices de soroprevalência para anticorpos da classe G 

para infecção pelo vírus CHIKV, variam entre 10,2% e 75%, nos diferentes países e 

continentes (Sergon et al. 2008; Moro et al. 2010; Weller et al. 2014; Ang et al. 2017). 

Nas Américas, estudos de soroprevalência para a infecção pelo CHIKV são escassos 

até o presente momento. Três deles foram realizados a partir de um grupo de doadores 

de sangue saudáveis, sendo descritos índices de positividade para o marcador de 

exposição à infecção pelo CHIKV (anti-CHIKV-IgG) de 23,5% em Porto Rico 
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(Simmons et al. 2016), 41,9% na Martinica e 48,1% em Guadalupe (Galian et al. 

2017). Em estudos na Ilha de San Martin e na Nicarágua a partir da população geral 

não sintomática, foram observados índices de 16,9% (Gay et al. 2016) e 13,1% (Kuan 

et al. 2016), respectivamente. Observa-se que estas constituem regiões endêmicas com 

ocorrência de surtos associados ao CHIKV, o que corrobora os índices descritos. 

No presente estudo, o índice de positividade global foi de 2,3%, refletindo 

um perfil soroepidemiológico da infecção pelo CHIKV de baixa circulação desse 

agente na região. Na cidade de Feira de Santana, Bahia, descrita como o local de 

introdução do CHIKV no país no ano de 2014 (Dias et al. 2018), observa-se um padrão 

que caracteriza uma importante epidemia local estabelecida na ocasião. Estudos de 

soroprevalência desenvolvidos na região confirmam esta informação, uma vez que há 

índices relevantes de positividade para anticorpos específicos IgG. Em uma região 

rural próxima à cidade de Feira de Santana, estudo desenvolvido por Cunha et al. 

(2017), avaliando população geral não sintomática no período de novembro a 

dezembro de 2015, observou índice de 20%. Ainda no estado da Bahia, índice de 45% 

de positividade foi descrito ao final do ano de 2015 entre uma população geral, 

assintomática, do distrito de Chapada, localizado a 100km de Feira de Santana (Dias 

et al. 2018). 

A ampla variação no perfil soroepidemiológico para a infecção pelo CHIKV 

observada pode ser explicada por diferentes razões, como: fatores climáticos; medidas 

de controle de vetores aplicadas antes e durante surtos, que afetam os níveis das 

populações de vetores Ae. Aegypti; imunidade da população; e, a variante viral 

circulante associada ao surto. Como referido, no surto ocorrido em La Reunión, a cepa 

circulante apresentou maiores capacidades infectivas, o que foi associado a um 

processo de mutação genética ocorrido no gene codificador da glicoproteína E1 do 

envelope viral, o qual refletiu em um aperfeiçoamento do fitness viral, principalmente 

no processo de replicação e adaptação a vetores (Gerárdin et al. 2008). Nesse sentido, 

os altos índices descritos nas investigações sorológicas desenvolvidas, refletem o 
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padrão de regiões em ocorrência de surtos ou associados a estes (Galian et al. 2017; 

Ang et al. 2017; Cunha et al. 2017; Dias et al. 2018).  

Considerando o sexo dos indivíduos avaliados, foi observado um maior índice 

de positividade aos anticorpos IgG entre o grupo do sexo masculino (8,0%). 

Entretanto, é importante destacar que uma vez que o desenho amostral constituiu uma 

coleta de conveniência, a amostragem do ano de 2016 refletiu um grupo 

exclusivamente do sexo feminino, reflexo do protocolo desenvolvido após 

estabelecimento da Portaria 204 – MS. Na literatura, não existem avaliações que 

demonstrem associação de soroprevalência ao sexo dos indivíduos, entretanto, um 

estudo desenvolvido por Ang et al. (2017) demonstrou uma soroprevalência 

significativamente maior entre homens em relação ao grupo de mulheres (2,5% versus 

1,3%, p = 0,01), conforme observado no presente estudo. 

Dados do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da 

Saúde demonstram que, embora o importante impacto na região de introdução do 

vírus, o CHIKV teve sua dispersão e estabelecimento em regiões mais quentes e áridas 

do nosso país, como no estado da Bahia com clima tropical, semi-árido. Do local de 

introdução do CHIKV no Brasil, este se distribuiu em 2015 principalmente em duas 

regiões; no norte no estado do Amapá e nordeste, no estado da Bahia, com quase 1000 

casos suspeitos notificados em cada região (Brasil, MS, 2015). No ano de 2016 foram 

registrados 271.824 casos prováveis de febre de chikungunya no país, com uma taxa 

de incidência de 133,0 casos/100 mil hab. A região nordeste do país foi a que notificou 

a maior incidência de casos suspeitos destacando-se os estados do Rio Grande do Norte 

(723,1 casos/100 mil hab.) e Ceará (537,7 casos/100 mil hab.) com as maiores taxas 

de incidência a cada 100 mil habitantes, sendo confirmados 196 óbitos por febre 

chikungunya neste ano em todo o país (Brasil, 2016). Em Goiás, no referido ano, 

tivemos poucos casos registrados, dentre estes, a maioria dos casos importandos de 

viajantes que retornaram ao nosso estado de países com surtos de infecção pelo vírus 

CHIKV (WHO, 2019). 
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Nos anos de 2017 e 2018, no Brasil, observa-se uma queda gradativa, tendo 

sido registrados 185.593 casos prováveis de febre chikungunya e 87.687 casos 

prováveis, respectivamente (Brasil, MS, 2018). Em 2018, a região Sudeste apresentou 

o maior número de casos prováveis de febre chikungunya (52.966 casos; 60,4%) em 

relação ao total do país. Em seguida, aparecem as regiões Centro-Oeste (13.862 casos; 

15,8 %), Nordeste (11.287 casos; 12,9 %), Norte (9.315 casos; 10,6 %) e Sul (257 

casos; 0,3 %). Assim, neste ano, a região Sudeste se destaca, seguida pela região 

Centro-Oeste. Entre as UFs, destacam-se Mato Grosso (387,6 casos/100 mil hab.), Rio 

de Janeiro (231,5 casos/100 mil hab.) e Pará (96,4 casos/100 mil hab.) (Brasil, MS, 

2017; Brasil MS, 2018; Sinan, 2019). Na região centro-oeste destaca-se o estado do 

Mato Grosso com 3.452 casos suspeitos em 2017 e 13.341 casos suspeitos em 2018, 

correspondendo por 88,3% e 96,2%, nos anos de 2017 e 2018, respectivamente, de 

todos os casos suspeitos de infecção pelo vírus CHIKV de toda a região centro-oeste, 

o que mostra a dispersão do vírus para este estado (Brasil, MS, 2018). Ainda neste 

ano, conforme dados do Boletim Epidemiológico, foram confirmados 

laboratorialmente 39 óbitos por chikungunya, enquanto no mesmo período do ano de 

2017, haviam sido confirmados 192 óbitos em todo o país (Brasil, MS, 2018). 

Embora o destaque da região Centro-Oeste como a segunda região com maior 

percentual de casos notificados no ano de 2018, no estado de Goiás, após a 

identificação do primeiro caso autóctone de infecção pelo vírus CHIKV, em janeiro 

de 2015, observou-se um pequeno número de registros, quando comparados a outras 

regiões do país. Sendo 155 casos suspeitos de infecção pelo vírus neste ano e 393 casos 

no ano de 2016 (Brasil, MS, 2016). Ainda entre os anos de 2016 e 2018, foi 

caracterizada uma redução de 66% no número de casos suspeitos de infecção pelo 

CHIKV.  

Os dados obtidos na presente investigação corroboram o descrito pelos 

Boletins Epidemiológicos, que apresenta o estado de Goiás constituindo um local de 

baixa relevância epidemiológica no contexto do descrito para outras localidades no 

país. Entretanto, a análise em que se consideram os períodos (2016 e 2018) revelaram 
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um índice de positividade para o marcador sorológico inferior no ano de 2016 (1/107- 

0,9%), em relação ao observado para o grupo amostral em 2018 (3/67- 4,5%). Embora 

a observação de um aumento do índice nos diferentes períodos, nenhuma inferência a 

esse respeito pode ser feita, uma vez que o pequeno número amostral avaliado constitui 

uma limitação do estudo. Não obstante, destaca-se o fato de que em 2016 o sistema de 

vigilância havia estabelecido um protocolo de prioridade para casos suspeitos de 

infecção pelo zika em mulheres, o que pode ter refletido uma tendência amostral no 

ano 2016, interferindo diretamente nos resultados avaliados. 

Pode-se considerar, ainda, outra limitação importante do estudo, refere-se ao 

fato de que em função do estudo ter constituído uma amostra de conveniência, 

utilizando casos de notificação com sintomatologia presente para arbovírus, o grupo 

amostral representa amostras coletadas de indivíduos, em sua maioria, com poucos 

dias de sintomas, 62,6% (109/174) com até três dias após o início dos sintomas e 28,2% 

(49/174) até seis dias. É conhecido que, na infecção pelo CHIKV, em geral, o período 

de viremia ocorre no período entre três e cinco dias após o início da sintomatologia e 

que as imunoglobulinas IgM específicas para CHIKV podem ser detectáveis a partir 

do terceiro dia de sintomas, mais especificamente no quinto dia, podendo persistir por 

meses até aproximadamente dois anos. Para as imunoglobulinas da classe G, os 

anticorpos tornam-se detectáveis de seis a dez dias após os sintomas, persistindo por 

anos e potencialmente ao longo da vida, conferindo imunidade.  

Desta forma, entre os quatro casos de positividade para o marcador IgG, três 

relataram até três dias de sintomas no momento da coleta e apenas um caso com cinco 

dias de sintomas. A associação da positividade ao marcador sorológico IgG e a 

sintomatologia clínica apresentada pelos pacientes não pode ser estabelecida. Nesse 

sentido, considerando que a maioria das amostras analisadas foram coletadas também 

em um período mais precoce da infecção (62,6% até três dias de sintomas), e que o 

marcador pesquisado neste estudo tem sido descrito ocorrer em geral após cinco dias 

de sintomatologia, não pode ser excluída a possibilidade de infecção pelo CHIKV nos 

casos negativos para este marcador. Nestas condições, tornar-se-ia necessária a 
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aplicação de técnicas adicionais, que permitissem uma melhor compreensão a respeito 

do processo, considerando a investigação de marcador sorológico de fase aguda (IgM) 

e marcador molecular para o CHIKV, bem como complementação por meio de 

investigação sorológica e molecular para os outros arbovírus circulantes na região, 

DENV e ZIKV.  

A chegada do vírus CHIKV em Goiás e em Goiânia, mais precisamente, se 

deu em um momento de surtos de infecção pela febre zika ou pelo DENV, que são 

outras arboviroses mais prevalentes e de agravos mais letais que a infeção pelo 

CHIKV. O presente estudo é o primeiro a avaliar a exposição ao vírus chikungunya 

em população de Goiânia-Goiás, considerando uma população sintomática atendida 

pelo sistema único de saúde do município de Goiânia. Embora o baixo índice descrito, 

torna-se importante considerar o cenário em que está inserida a capital goiana, que 

apresenta condições climáticas e ambientais para uma ampla proliferação dos insetos 

vetores, uma população suscetível pela falta de barreiras imunológicas, fatores 

essenciais para a disseminação do CHIKV, tecendo assim um perfeito aparato de 

condições necessárias para a ocorrência de surtos ou até mesmo epidemias futuras de 

Febre Chikungunya em nosso estado. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 Foi identificado um índice de positividade global para anticorpos específicos 

de classe G contra o vírus chikungunya de 2,3% em população sintomática do 

município de Goiânia, Goiás. Observou-se maior índice no ano de 2018 (4,5%) 

em relação ao ano de 2016. 

 A população do estudo foi formada por indivíduos que apresentaram suspeita 

clínica no momento da coleta clínica. Em sua maioria, a população foi 

constituída de mulheres e por indivíduos na faixa etária de 20 a 39 anos. A 

maioria dos casos investigados constituíram notificações para DENV e ZIKV 

como agravos em 2016 e DENV em 2018.  

 Não foram observadas associações entre a positividade ao marcador sorológico 

de infecção pelo CHIKV e características da população. 
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Anexo 01: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG. 
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