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RESUMO 

 

DEBBO, ALEJANDRA. Manifestações musculoesqueléticas persistentes pós-febre 

chikungunya: uma série de casos em um estado do nordeste brasileiro. 

Universidade Federal de Sergipe. Aracaju, Sergipe, 2019. 

 

A febre chikungunya (FC) é uma arbovirose causada pelo vírus chikungunya (CHIKV) e tem 

como característica principal a dor articular e a possível cronificação em mais da metade dos 

pacientes infectados. O objetivo do presente estudo é avaliar as manifestações musculo-

esqueléticas persistentes da FC. Trata-se de uma série de casos. Foi avaliada uma amostra de 

72 pacientes com quadro musculoesquelético persistente (≥ 1 mês) após FC confirmada por 

exames laboratoriais (PCR CHIKV e/ou IgM e/ou IgG CHIKV). Tais pacientes foram 

acompanhados por 12 meses e foram atendidos no ambulatório do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Sergipe (HU/UFS). Os pacientes foram avaliados na admissão e após 

um mês, dois meses e depois a cada três meses até completar os 12 meses. Em todas as 

consultas foram examinadas as articulações dolorosas e/ou edemaciadas, sintomas 

periarticulares, outros achados importantes no exame físico e a EVA (escala visual analógica 

de dor). Principais resultados: 84,7 % foram pacientes do sexo feminino; a idade média foi de 

53,8 anos; o tempo médio de queixas musculoesquéleticas foi de seis meses. As 

comorbidades estiveram presentes em 61,1 % dos pacientes, e doença musculoesquelética 

prévia esteve presente em 69,4 %. A apresentação mais frequente na admissão foi a 

poliarticular em 76,4 %. As articulações mais acometidas foram: das mãos, joelhos, 

tornozelos e pés. A EVA na admissão foi intensa na maioria dos pacientes: 66,7 %. As 

tenossinovites estiveram presentes em 44,5 % dos pacientes e a de tornozelos foi a mais 

frequente. Os corticoesteroides foram utilizados em 65,3 % dos pacientes. Dentro dos 

DMRDs sintéticos, a cloroquina foi a mais utilizada em 31,98% dos pacientes. Concluiu-se 

que as manifestações musculoesqueléticas persistentes pós-FC são frequentes. Após 12 meses 

de acompanhamento mais da metade dos pacientes mantiveram alguma queixa sendo que  

33,3% dos pacientes mativeram dor principalmente na forma de dor difusa, mesmo com 

tratamento e acompanhamento regular. 

 

DESCRITORES: Arboviroses. Artralgia. Febre chikungunya. 

  



 

ABSTRACT 

 

DEBBO, ALEJANDRA. Persistent musculoskeletal manifestations post- chikungunya 

fever: a series of cases in a state in northeast Brasil. 

Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Sergipe, 2019 

 

Chikungunya fever (CF) is an arbovirus caused by the chikungunya virus (CHIKV). Having 

as a main characteristic, joint pain and possible chronicity in more than half of infected 

patients. The purpose of the present study is to evaluate the persistent musculoskeletal 

manifestations of CF. These are a series of cases. It was evaluated a sample of 72 patients 

with persistent musculoskeletal disease (≥ 1 month) after the confirmation of CF by 

laboratory tests. These patients were monitored for 12 months and were treated at the 

ambulatory clinic of the University Hospital of the Federal University of Sergipe (HU / UFS). 

Patients were evaluated at admission, at 1 month, 2 months, and then every 3 months until 12 

months. In all consultations, it was examined painful and / or swollen joints, periarticular 

symptoms, other important physical examination findings and VAS (visual analogue pain 

scale). Main results: 84.7% were female patients; the average age was 53.8 years; the average 

time of musculoskeletal complaints was 6 months. Comorbidities were present in 61.1% of 

patients and previous musculoskeletal disease was present in 69.4%. The most frequent 

presentation at admission was polyarticular in 76.4%. The most affected joints were: hands, 

knees, ankles and feet. VAS on admission was intense in most patients: 66.7%. Tenosynovitis 

was present in 44.5% of the patients, with ankles being more frequent. Corticosteroids were 

used in 65.3% of patients and chloroquine in 31.98%. It was concluded that persistent 

musculoskeletal manifestations after CF are frequent. After 12 months of monitoring, more 

than half of the patients maintained some complaint, and 33.3% of patients maintained pain 

mainly in the form of diffuse pain even with regular treatment and monitoring. 

 

Keywords: Arboviruses. Arthralgia. Chikungunya fever 
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1 INTRODUÇÃO 

A febre chikungunya (FC) é uma arbovirose causada pelo vírus chikungunya 

(CHIKV) e transmitida pela picada do mosquito fêmea do Aedes aegypti e Aedes albopictus. 

O nome deriva de uma palavra Makonde, descrevendo a postura curvada das pessoas com 

artralgia grave (WEAVER; LECUIT, 2015).  

No Brasil, o primeiro caso de FC foi confirmado em setembro de 2014 no Oiapoque, 

Amapá, e quase simultaneamente apareceram casos em Feira de Santana, na Bahia. Desde 

então vêm sendo notificados nos diferentes estados do Brasil (DONALISIO; FREITAS, 2015; 

NUNES; FARIA; VASCONCELOS et al., 2015). 

O ano de 2016 foi o que teve mais casos notificados no Brasil; foram 39.017 casos 

prováveis de FC distribuídos em 1.126 municípios. A Região Nordeste apresentou a maior 

taxa de incidência, e Sergipe (108,2 casos/100 mil hab.) foi o estado com o maior número de 

casos notificados, seguido por Bahia (91,0 casos/100 mil hab.) e Pernambuco (89,0 casos/100 

mil hab.) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

As fortes dores articulares e a persistência delas após a fase aguda caracterizam a FC, 

causando aumento da morbidade numa população que é na sua maioria ativa economicamente 

(BRITO; SOHSTEN; LEITÃO, 2016; SILVA; DERMODY, 2017). 

No Brasil, até o momento, não existem trabalhos publicados que acompanhem 

pacientes com manifestações musculoesqueléticas persistentes pós-FC ao longo do tempo e 

são poucos os protocolos orientando a conduta e o tratamento. A pesquisa foi feita numa 

região com alta incidência de FC, como foi o Estado de Sergipe. Portanto, acredita-se que 

proporcionará um melhor conhecimento acerca do perfil dos pacientes, do acometimento 

musculoesquelético e da evolução da doença.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Avaliar as manifestações musculoesqueléticas persistentes (≥ 1 mês) em pacientes 

infectados pelo CHIKV acompanhados durante 12 meses. 

2.2 Específicos 

Descrever as caraterísticas do acometimento musculoesquelético persistente (≥ 1 mês) 

da FC. 

Avaliar a evolução dos pacientes com e sem doenças reumatológicas prévias.  

Avaliar a evolução dos pacientes com fatores de risco. 

Descrever e avaliar os diferentes tratamentos utilizados.   
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Vírus Chikungunya 

O CHIKV é um arbovírus (de anthropod borne virus), vírus pertencente à família 

Togaviridae e do gênero alfavírus. Os alfavírus têm uma cadeia simples e de sentido positivo 

de RNA (ácido ribonucleico) de aproximadamente 11,5 kb de comprimento que codifica 

quatro proteínas não estruturais e três proteínas estruturais principais: a cápside e duas 

glicoproteínas do envelope, E1 e E2. A E2 se liga a receptores celulares para iniciar a entrada 

na célula por meio de endocitose. A proteína E1 inclui um peptídeo de fusão, que quando 

exposto a pH baixo nos endossomas, inicia a liberação de nucleocápsides dentro do 

citoplasma da célula hospedeira (WEAVER; LECUIT, 2015). 

Neste grupo de vinte e nove alfavírus, seis causam artralgia e artrite após infecção em 

humanos. Os seis vírus são: CHIKV, vírus Ross River (RRV), o vírus da floresta de Semliki 

(SFV), vírus o'nyongnyong (ONNV), vírus de Sindbis (SINV) e vírus Mayaro (MAYV) 

(BETTADAPURA; HERRERO; TAYLAN et al., 2013).  

3.2 O vetor 

Os vetores responsáveis pela transmissão do vírus são os mosquitos fêmeas do gênero 

Aedes (Aedes aegypti = Stegomya aegypti e Aedes albopictus = Stegomya albopicta). 

Costumam picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde. A amplificação 

primária do CHIKV se produz nos seres humanos, o que significa que eles têm níveis 

suficientemente altos de viremia durante a primeira semana da doença para infectar novos 

mosquitos durante a picada (STAPLES; FISCHER, 2014). 

O Aedes aegypti é o vetor comum responsável pela transmissão em áreas urbanas, 

enquanto o Aedes albopictus tem sido implicado em áreas rurais, porém estudos recentes 

indicam que o vírus sofreu uma mutação, permitindo que seja transmitido pelo Aedes 

albopictus também em áreas urbanas. O mosquito Aedes se reproduz em ambientes 

domésticos, como vasos de flores, recipientes de armazenamento de água, refrigeradores de 

ar, etc. e áreas peridomésticas, como canteiros de obras, cascas de coco, itens descartados 

(pneus, latas de plástico, metal etc.) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008; 

STAPLES; FISCHER, 2014).  
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3.3 História e epidemiologia 

Três padrões iniciais de transmissão foram descritos: um silvestre e um periurbano na 

África e outro urbano na Ásia. O início dos surtos de FC urbana ocorreu após a contaminação 

dos seres humanos por ciclos de transmissão africanos enzoóticos (DONALISIO; FREITAS, 

2015). A expansão do vírus para além da África pode ter começado no século XVIII, quando 

navios transportavam o CHIKV junto a humanos e mosquitos Aedes aegypti, onde a água 

armazenada facilitou a propagação do mosquito (WEAVER; LECUIT, 2015). 

O primeiro surgimento do vírus no ciclo urbano foi entre 1879 e 1956, quando um 

membro da linhagem enzoótica da África (ECSA) foi introduzido na Ásia. Essa linhagem 

epidêmica, chamada de linhagem asiática, causou surtos na Índia e no Sudeste Asiático e 

continua a circular na última região (SCOTT; WEAVER; LECUIT, 2015). Então, até agora 

existem três genótipos diferentes circulando em regiões do planeta: o ECSA, o da África 

Ocidental (WA) e o asiático (DONALISIO; FREITAS, 2015; WEAVER; LECUIT, 2015). 

Em 2013, pela primeira vez, foi introduzido o vírus nas Américas na ilha Saint Martin, 

sendo de uma estirpe de linhagem asiática. Posteriormente, o CHIKV se espalhou por todo o 

Caribe e na América Central, Flórida e na América do Sul (WEAVER; LECUIT, 2015). 

O primeiro caso autóctone reportado de FC no Brasil foi em setembro de 2014 no 

Oiapoque, Amapá, no qual foi isolado o genótipo asiático. Quase simultaneamente, no mesmo 

mês, foi confirmado outro caso em Feira de Santana, Bahia, do genótipo ECSA. Desde então, 

casos de FC vêm sendo notificados nos diferentes estados do Brasil (NUNES; FARIA; 

VASCONCELOS et al., 2015).  

As maiores taxas, principalmente nos estados do Nordeste, seriam explicadas pelo 

clima propício, a presença do vetor e as condições deficientes de saneamento básico da 

região, o que facilita a proliferação dos mosquitos e a expansão da doença. 

De acordo com Cunha e Trinta (2017, p. 523), em relação à prevalência da FC: 

A prevalência de um clima quente e úmido com chuvas constantes, típico de 

uma região tropical, favorece a proliferação dos diversos vetores associados 

à transmissão dos arbovírus. As regiões tropicais são as mais afetadas e as 

ameaças estão associadas à rápida mudança climática, desmatamento, 

migração populacional, ocupação desordenada de áreas urbanas e condições 

sanitárias precárias que favorecem a amplificação e transmissão viral.  

Como já citado, em 2014 começaram a surgir os primeiros casos de FC e foram 

notificados 3.195 casos autóctones suspeitos de FC no Brasil. Não houve registro de 

municípios com casos autóctones em Sergipe; as notificações no Nordeste se restringiram a 
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três municípios da Bahia: Feira de Santana, Riachão do Jacuípe e Baixa Grande 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b). 

O ano de 2016 foi o que teve a maior taxa de incidência registrada no país, e a maioria 

de casos prováveis por região foi no Nordeste. Sergipe registrou 9.231 casos, com uma taxa 

de incidência de 411,6 casos/100 mil hab. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b).  

Em 2019, até a semana epidemiológica 28 (30/12/2018 a 14/07/2019), foram 

registrados 88.178 casos prováveis de chikungunya no país. Destacam-se Rio de Janeiro 

(367,3 casos/100 mil hab.), Rio Grande do Norte (130,7 casos/100 mil hab.) e Pará (39,5 

casos/100 mil hab.) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

3.4 Fisiopatologia 

O vírus é introduzido no hospedeiro através da saliva do mosquito no momento da 

picada, a qual contém uma série de moléculas com propriedades anti-hemostáticas e 

imunomoduladoras, produzindo uma infiltração celular precoce e aumento de citocinas. Em 

seguida, ocorre uma fase de intensa reprodução viral nos fibroblastos e macrófagos cutâneos, 

disseminação linfática para gânglios regionais, com posterior disseminação e consequente 

comprometimento de órgãos-alvo, principalmente, articulações e músculos. A resposta imune 

inata é induzida, seguida pela resposta imune celular, com a liberação de diversas citocinas 

pró-inflamatórias, como interferon-alfa, interleucinas, quimiocinas e fatores de crescimento 

(ARGARWAL; GAURAV; DURGA et al., 2016; LUM; NG, 2015; ROUGERON; SAM; 

CARON et al., 2015). 

Acredita-se que a patogênese da evolução para a cronicidade da FC seja resultado de 

uma combinação de dano celular e tecidual direto, causado por reprodução viral, e indireto, 

por ativação da resposta imune (CHIRATHWORN; RIANTHAVORN; 

WUTTIRATTANAKOWIT et al., 2010).  

As alterações do tecido sinovial observadas na fase crônica da FC são semelhantes às 

encontradas em pacientes com artrite reumatoide (AR) ou outras artropatias inflamatórias 

crônicas e incluem hiperplasia sinovial, proliferação vascular e infiltração de macrófagos 

perivasculares (HOARAU; JAFFAR; TROTOT et al., 2010). 

3.5 Aspectos clínicos  

O período de incubação intrínseco, que ocorre no ser humano, tem em média de três a 

sete dias (podendo variar de um a doze dias). O extrínseco, que ocorre no vetor, dura em 

média dez dias. O período de viremia no ser humano pode perdurar por até dez dias e, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rougeron%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sam%20IC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453326
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geralmente, inicia-se dois dias antes da apresentação dos sintomas, podendo perdurar por mais 

oito dias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 

De acordo com Simon; Javelle; Cabie et al., (2015), a infecção aguda pelo CHIKV é 

sintomática na maioria dos casos (aproximadamente em 80%). Após a fase aguda, os 

pacientes podem evoluir para uma subaguda (≥ 30 dias até o terceiro mês) e para uma fase 

crônica ( ≥ 90 dias). 

A definição de fase subaguda difere na literatura. O manual do Ministério da Saúde de 

2015 define a fase subaguda como sintomas persistentes após o quadro agudo. Quando se 

mantém por mais de três meses, é considerada fase crônica. Nas recomendações da Sociedade 

Brasileira de Reumatologia, é considerada fase aguda entre sete e quatorze dias, fase 

subaguda até três meses e crônica após os três meses (MARQUES; DUARTE; RANZOLIN et 

al, 2017a).  

3.5.1 Fase aguda 

A fase aguda se caracteriza tipicamente por febre de início rápido, intensa astenia, 

artralgias, mialgias, dor de cabeça e erupção cutânea. A forma de apresentação mais frequente 

é a poliartralgia simétrica e foi descrita em mais de 90% dos pacientes com FC na fase aguda. 

(WEAVER; LECUIT, 2015). É considerada apresentação poliarticular quando estão 

acometidas mais de quatro articulações; oligoarticular, duas e três articulações; e 

monoarticular, quando somente uma articulação é acometida (CARVALHO; LANNA; 

BERTOLO et al., 2014). 

As articulações mais acometidas são das regiões mais distais como punhos, mãos, 

tornozelos e pés. Pode haver edema e, quando presente, normalmente está associado à 

tenossinovite (MARQUES; DUARTE, RANZOLIN et al., 2017a, SIMON; JAVELLE; 

CABIE, et al., 2015). Embora existam relatos que descrevem o envolvimento de articulações 

temporomandibulares, cotovelos, ombros, pescoço, parte inferior das costas e quadris, isso 

parece ocorrer com menos frequência (ARROYO; VILÁ, 2015).  

Além das articulações, outros sistemas e órgãos podem ser acometidos também, como 

o sistema nervoso (meningoencefalite, convulsão, síndrome de Guillain-Barré, síndrome 

cerebelar, paresias, paralisias, neuropatias), olho (neurite óptica, iridociclite, episclerite, 

retinite, uveíte), aparelho cardiovascular (miocardite, pericardite, insuficiência cardíaca, 

arritmia, instabilidade hemodinâmica), pele (hiperpigmentação por fotossensibilidade, 

dermatoses vesiculobolhosas, ulcerações aftosa-like), rins (nefrite, insuficiência renal aguda) 

e, por fim, outras manifestações como discrasia sanguínea, tromboses, pneumonia, 
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insuficiência respiratória, hepatite, pancreatite, síndrome da secreção inapropriada do 

hormônio antidiurético e insuficiência adrenal (RAJAPAKSE, RODRIGO, RAJAPAKSE et 

al., 2010; RAMACIOTTI; AGATI; AGUIAR et al., 2018).  

Apresentações atípicas na fase aguda são observadas em 0,5% dos casos em pacientes 

vulneráveis, a exemplo de crianças, idosos, alcoólatras e pacientes com doenças crônicas 

autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico (LES). Incluem sintomas gastrointestinais 

(diarreia, vômitos e dor abdominal), lesão nas membranas mucosas (úlceras orais e genitais, 

conjuntivite) e mal-estar (hipotensão, disautonomia) e o quadro clínico no geral pode ser mais 

grave (SIMON; JAVELLE; CABIE et al., 2015). Classifica-se como infecção grave quando o 

paciente apresenta sinais clínicos e/ou laboratoriais que indiquem necessidade de internação 

em terapia intensiva ou evidenciem risco de morte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 

Os grupos de riscos precisam de uma observação mais rigorosa, conforme afirmam os 

autores Marques; Duarte; Ranzolin et al., (2017, p. s442): 

Os pacientes de grupo de risco (gestantes, pacientes com comorbidades, 

idosos e menores de dois anos, exceto neonatos) também podem ser 

acompanhados na UBS durante a fase aguda, mas necessitam de observação 

diferenciada pelo risco de desenvolvimento das formas graves da doença. Os 

casos com sinais de gravidade (acometimento neurológico, instabilidade 

hemodinâmica, dispneia, dor torácica, vômitos persistentes, sangramento de 

mucosas e descompensação de doença de base) ou que apresentem critérios 

de internação (neonatos) devem ser acompanhados em unidades com leitos 

de internação. 

As alterações laboratoriais da FC durante a fase aguda são inespecíficas. Leucopenia 

com linfopenia menor que 1.000 cels/mm3 é a observação mais frequente. A velocidade de 

hemossedimentação (VHS) e a proteína c reativa (PCR) se encontram geralmente elevadas, 

podendo permanecer assim por algumas semanas. Outras alterações podem ser detectadas, 

como a elevação discreta das enzimas hepáticas, da creatinina e da creatinofosfoquinase 

(CPK) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015a; MARQUES; DUARTE, RANZOLIN et al., 

2017a). 

3.5.2 Fase subaguda 

Durante a fase subaguda, a febre normalmente desaparece, podendo haver persistência 

ou agravamento da artralgia como exacerbação da dor articular nas regiões previamente 

acometidas na primeira fase e tenossinovite hipertrófica subaguda em punhos e tornozelos 

(JAVELLE; RIBERA; DEGASNE et al., 2015; WAYMOUTH; ZOUTMAN; TOWHEED et 

al., 2013). Podem estar presentes prurido generalizado e exantema maculopapular, além do 
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surgimento de lesões purpúricas, vesiculares e bolhosas. Alguns pacientes podem desenvolver 

doença vascular periférica, fadiga e sintomas depressivos (ARROYO; VILÁ, 2015).  

3.5.3 Fase crônica 

A prevalência do quadro reumatológico crônico após a infecção pelo CHIKV varia de 

14,4 a 87,2%. Essa variação percentual ampla pode ser explicada, em parte, por questões 

metodológicas: variável número amostral, tempo de acompanhamento diferente, medidas 

usadas para avaliar artropatia crônica e método de coleta dos dados (MARQUES; DUARTE; 

RANZOLIN et al., 2017a). 

O padrão de comprometimento articular crônico pode ocorrer na forma de queixas 

persistentes (20-40 %) ou recidivantes (60-80 %). Mesmo pacientes que apresentam melhoria 

significativa inicial podem cursar com recidivas em até 72 % dos casos, com intervalos que 

variam de uma semana a anos (JAVELLE; RIBERA; DEGASNE et al., 2015). 

Na fase crônica, as articulações mais frequentemente afetadas são os joelhos, os 

tornozelos e pequenas articulações distais dos membros superiores e inferiores. No entanto, 

alguns autores observaram maior envolvimento proximal (cotovelos, ombros e quadris) e 

articulações axiais como pescoço e articulações sacroilíacas (ARROYO; VILÁ, 2017; 

NISAR; PACKIANATHAN, 2015).  

Mesmo a artralgia sendo a manifestação musculoesquelética mais comum, muitos 

estudos descrevem a presença de poliartrite, tenossinovite, entesopatias e erosões ósseas 

(JAVELLE; RIBERA; DEGASNE et al., 2015; MANIMUNDA; VIJAYACHARI; UPOOR 

et al., 2010). 

Os fatores que se associam à cronificação e pior prognóstico foram pouco estudados. 

Os resultados publicados demonstram que alguns fatores estão mais associados à evolução 

para a forma crônica, como sexo feminino, idade acima de 40 anos, envolvimento articular 

proeminente na fase aguda (edema e rigidez articulares, poliartrite, tenossinovite) 

(ESSACKJEE; GOORAH; RAMCHURN SK et al., 2013; MORALES; OSPINA; GARZON 

et al., 2016), diagnóstico de doença articular prévia, como osteoartrite (OA) (SISSOKO; 

MALVY; EZZEDINE et al., 2009) e presença de comorbidades, como diabetes mellitus (DM) 

(SCHILTE; STAIKOWSKY; COUDERC, et al., 2013). 

Para Marques; Duerte; Ranzolin, et al., (2017, p. s424), ―do ponto de vista laboratorial, 

são considerados como preditores de cronicidade os níveis elevados PCR viral e de IgG 

CHIKV, a persistência de IgM CHIKV positiva além da fase aguda está associada com artrite 

erosiva e cronificação dos sintomas articulares‖. 



23 

Existem evidências que indicam o desenvolvimento de doenças reumáticas crônicas 

pós-infecção pelo CHIKV. Alguns pacientes, durante a fase crônica, podem preencher 

critérios para AR e espondiloartrite (EpA). (MATHEW; GOYAL; THEKKEMURIYIL, et al., 

2011). Existem também relatos de exacerbação de psoríase cutânea e deflagração dessa 

doença após surto de FC (INAMADAR; PALIT; SAMPAGAVI et al., 2008). 

Durante a epidemia das Ilhas Réunion, foi proposta a definição de artrite inflamatória 

indiferenciada para classificar os pacientes que não preenchiam os critérios de AR ou de EpA, 

para separar os que apresentavam doença inflamatória daqueles que apresentavam apenas 

artralgia (MARQUES; DUARTE; RANZOLIN, 2017a; SIMON; JAVELLE; CABIE et al., 

2015). 

Conforme Marques; Duarte; Ranzolin et al., (2017a, p. s425): 

Diante desses critérios, qualquer quadro poliarticular inflamatório que 

persiste por mais de três meses após a fase aguda da febre chikungunya deve 

sugerir o diagnóstico potencial doença articular indiferenciada crônica 

(DAIC) pós-chik. A rigidez matinal foi considerada a manifestação com o 

menor poder diagnóstico, devido a sua alta prevalência no período pós-chik, 

enquanto sinovite e tenossinovite foram altamente indicativos de DAIC, o 

que pode ser confirmado por ultrassonografia (USG), para diferenciar do 

edema de partes moles, também característico da doença. 

No Quadro 1 estão enumerados os critérios de classificação para doença articular 

inflamatória crônica pós-chikungunya. 

Quadro 1 – Critérios de classificação de doença articular inflamatória crônica (DAIC) pós-

chikungunya 

> 4 articulações com artrite + duração dos sintomas ≥ 6 semanas + ausência de diagnóstico 

alternativo 

 

A. Artrite = 1 critério inflamatório. 

 Sinovite*. 

 Calor local e/ou eritema sobre a articulação 

 Rigidez matinal > 30 minutos 

 Dor inflamatória – melhora com exercício e piora com o repouso ou durante a noite 

 

B. Não preenche os critérios de artrite reumatoide ou espondiloartrite, além da eliminação 

de outras causas de poliartrite: gota, doenças autoimunes, disfunções de tireoide, hepatite 

viral crônica, sarcoidose, etc. 

*Diferenciar de edema articular sem sinovite. 
Adaptado de Marques, Duarte, Ranzolin et al., 2017a.  
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3.6 Diagnóstico 

O diagnóstico da FC é feito por critérios epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. 

Conforme o Ministério da Saúde (p. 16, 2015a): 

Considera-se um caso suspeito de FC o paciente com febre de início súbito 

maior que 38,5°C e artralgia ou com artrite intensa de início agudo, não 

explicado por outras condições, sendo residente ou tendo visitado áreas 

endêmicas ou epidêmicas até duas semanas antes do início dos sintomas ou 

que tenha vínculo epidemiológico com caso confirmado. Considera-se um 

caso confirmado de FC todo caso suspeito com positividade para qualquer 

um dos seguintes exames laboratoriais: isolamento viral, PCR, presença de 

IgM (coletado durante a fase aguda ou de convalescença); ou aumento de 

quatro vezes o título de anticorpos demonstrando a soroconversão entre 

amostras nas fases aguda e convalescente, preferencialmente de 15 a 45 dias 

após o início dos sintomas, ou 10 a 14 dias após a coleta da amostra na fase 

aguda. 

A IgM anti CHIK pode ser realizada a partir do quinto dia do início dos sintomas. A 

IgG anti CHIK começa a positivar entre o D7 e D10 e alcança o pico máximo no D15 

(SIMON; JAVELLE, CABIE et al, 2015). O diagnóstico precoce pode ser feito com RT-PCR 

(Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) do ARN do CHIKV. Alguns laboratórios 

especializados nas arboviroses realizam a cultura do vírus em situações específicas (primeiro 

caso em população indígena, por exemplo) (MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2015a; PAN 

AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2011; SIMON, JAVELLE; CABIE et al, 2015). 

Durante o surgimento dos primeiros casos numa população, todos os esforços devem 

ser realizados com o intuito de alcançar o diagnóstico laboratorial. No entanto, uma vez 

estabelecida a transmissão sustentada, nem todos os pacientes necessitarão de confirmação 

laboratorial. A investigação laboratorial, nesse contexto, seria para os casos graves, com as 

manifestações atípicas ou cronificação dos sintomas para diagnóstico diferencial com outras 

doenças. É importante seguir as recomendações do serviço de vigilância epidemiológica e 

considerar a confirmação clínico-epidemiológica nas áreas com transmissão (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2015a). 

3.7 Diagnóstico diferencial 

É importante o diagnóstico diferencial devido à coexistência do vírus zika (ZIKV) e 

do vírus da dengue (DENV) em uma mesma epidemia.  

O diagnóstico diferencial entre dengue e FC é imprescindível, porque muitos sintomas 

e sinais são similares. Algumas manifestações são consideradas mais características, o que 

pode auxiliar no diagnóstico diferencial entre as duas infecções. Odinofagia, tosse, náuseas, 
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vômitos, diarreia, dor abdominal, anorexia e taquicardia são mais comuns na dengue do que 

na infecção pelo CHIKV. Observa-se maior frequência de dor retro-orbitária, trombocitopenia 

e neutropenia na dengue, quando comparada com a FC (CHAHAR; BHARAJ; DAR et al., 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a).  

A febre no ZIKV é mais leve e pode até estar ausente; a artralgia e a mialgia não 

costumam ser debilitantes; hiperemia conjuntival é comum e pode existir erupção cutânea, 

que também é pruriginosa (PESSOA; PATRIOTA; SOUZA et al., 2016). 

O Quadro 2 mostra as principais caraterísticas clínicas da dengue, zika e da FC para 

diagnóstico diferencial. 

Quadro 2 – Diagnóstico diferencial: dengue, zika e chikungunya 

Manifestações 

clínica/laboratorial 
Dengue Zika  

 

Chikungunya 

Febre 

Duração 

> 38ºC 

4-7 dias 

Sem febre ou 

subfebril (≤ 38ºC) 

1-2 dias subfebril 

Febre alta 

> 38 º C 

2-3 dias 

Exantema 

(Frequência) 
++ (D1-D4) +++ (D1-D2) ++ (D2-D5) 

Mialgia (frequência) +++ ++ + 

Artralgia 

(frequência) 
+ ++ +++ 

Intensidade da dor 

articular 
Leve Leve/moderada Moderada/Intensa 

Edema da 

articulação 
Raro 

Frequente e leve 

intensidade 
Moderada/Intensa 

Conjuntivite Raro 50 a 90% 30% 

Cefaleia +++ ++ ++ 

Hipertrofia 

ganglionar 
+ +++ ++ 

Sangramentos ++ Ausente + 

Risco de morte +++ + ++ 

Acometimento 

neurológico 
+ +++ ++ 

Plaquetopenia +++ Ausente ( raro) ++ 

Leucopenia +++ +++ +++ 

Linfopenia incomum incomum frequente 
Adaptado do Ministério da Saúde, 2017b. 

Além do DENV e do ZIKV, outros arbovírus também podem causar sintomas 

semelhantes aos da febre chikungunya na fase aguda, como RRV, Barmah Forest, ONNV, 

SINV e MAYV. Este último é o único encontrado no Brasil. A febre do Mayaro, além dos 

sintomas agudos semelhantes aos da infecção pelo CHIKV, tem características artrogênicas 

com potencial de cronificação (TOIVANEN, 2009). Outras causas de doença viral febril 
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aguda, tais como adenovírus, enterovírus, sarampo, rubéola, parvovírus B19, também devem 

ser consideradas no diagnóstico diferencial da FC (ARROYO; VILÁ, 2015). 

Nos casos considerados atípicos, deve-se considerar o diagnóstico diferencial com 

infecções bacterianas agudas, como leptospirose, e parasitárias, como malária, que podem 

levar ao aparecimento de manifestações clínicas similares às da FC na sua fase inicial 

(KAJEGUKA; KAAYA; MWAKALINGA et al., 2016). Algumas doenças autoimunes, como 

doença de Still e lúpus eritematoso sistêmico (LES), podem apresentar sintomas semelhantes 

aos da infecção pelo CHIKV, mesmo na fase aguda (CHOPRA; ANURADHA; JOSHI et al., 

2008). 

Na fase subaguda e crônica, a infecção por CHIKV pode apresentar quadro clínico 

semelhante a algumas doenças reumatológicas crônicas, por isso é fundamental avaliar cada 

caso e confirmar o diagnóstico de FC (CHOPRA; ANURADHA; JOSHI et al., 2008). 

3.8 Tratamento 

O objetivo do tratamento é aliviar a dor e a inflamação, e diminuir as consequências 

do processo inflamatório como rigidez articular, perda de tono muscular e do 

condicionamento físico. O tratamento implantado é baseado na apresentação clínica, 

comorbidades e nível socioeconômico do paciente (SIMON; JAVELLE; CABIE et al., 2015). 

3.8.1 Tratamento na fase aguda 

Não há nenhum tratamento baseado em evidências para a infecção aguda por CHIKV, 

causando incerteza entre os clínicos pela heterogeneidade do tratamento. É recomendado o 

repouso, hidratação adequada e acetaminofeno (ARROYO; VILÁ, 2015; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017a). 

Para Marques; Duarte; Ranzolin et al., (2017a, p. s440), ―em outros países onde 

ocorreram epidemias de FC, o paracetamol foi o analgésico de escolha. A dipirona também 

pode ser usada nessa fase, não há no Brasil a preferência de um analgésico sobre o outro‖. As 

doses utilizadas dos analgésicos são: paracetamol 500 a 750 mg de 4/4h ou de 6/6h, não 

excedendo a dose diária de 4 g; e dipirona de 500 mg a 1000 mg de 6/6h (BRITO; 

SOHSTEN; LEITÃO, 2016; CUNHA; TRINTA, 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 

Os opiáceos fracos, como tramadol e codeína, estão indicados para as dores moderadas 

a intensas que não tenham respondido ao uso da dipirona e paracetamol. As doses utilizadas 
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da codeína são até 30 mg de 6/6h e tramadol 50-100 mg até de 6/6h (MARQUES; DUARTE; 

RANZOLIN et al., 2017b; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 

Os AINEs devem ser evitados pela dificuldade de diagnóstico diferencial entre FC e 

dengue na fase aguda e o risco de sangramento. Após as duas primeiras semanas da doença, 

podem ser usados e se tolerados não existe uma classe de AINE que tenha demonstrado 

superioridade nos sintomas pós-FC (SIMON; JAVELLE; CABIE et al., 2015). São exemplos 

de agentes que podem ser usados: o ibuprofeno na dosagem de 400 mg a cada oito horas, 

nimesulida (100 mg/dia) ou meloxicam (7,5 a 15 mg/dia). Os AINEs podem ser usados entre 

sete e dez dias e a partir daí o seu uso deve ser reavaliado (CUNHA; TRINTA, 2017). 

O uso da aspirina não é aconselhável devido ao risco de hemorragias em pequeno 

número de pacientes e ao risco de desenvolvimento de síndrome de Reye em crianças 

menores de 12 anos de idade (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

A utilização de corticoides na fase aguda é controversa (ARROYO; VILÁ, 2015; 

MARQUES; DUARTE; RANZOLIN et al., 2017b; SIMON; JAVELLE; CABIE et al., 2015). 

Poderiam ser usados os corticoides sistêmicos em apresentações poliarticulares quando 

associadas com tenossinovite, sinovite ativa ou em caso de resistência ou contraindicações aos 

AINEs (SIMON; JAVELLE; CABIE, et al., 2015). 

3.8.2 Tratamento na fase subaguda e crônica da doença 

Analgésicos simples e opioides fracos isolados ou associados também podem ser 

prescritos nas fases subagudas e crônicas da doença, principalmente, naqueles pacientes com 

persistência da dor musculoesquelética localizada ou difusa sem sinais inflamatórios 

(MARQUES; DUARTE; RANZOLIN et al., 2017b). 

Nas fases subagudas e crônicas, podem ser usados os AINEs, ciclos curtos de 

corticoides sistêmicos e infiltrações com corticoides intra-articulares (PAN AMERICAN 

HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

As recomendações do Ministério da Saúde orientam o uso da prednisona em doses de 

até 0,5 mg/kg de peso corporal por dia, não excedendo 40 mg/dia em uma única dose diária, 

administrada pela manhã (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). Os sintomas geralmente 

desaparecem durante um período médio de aproximadamente três semanas. Caso eles 

diminuam, a mesma dosagem deve ser mantida por mais três a cinco dias, após os quais uma 

redução gradual deve ser iniciada (―desmame‖) (CUNHA; TRINTA, 2017). 

Nas recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia, para o diagnóstico e 

tratamento da FC, a dose recomendada é até 20 mg/dia de prednisona ou prednisolona, com 
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redução da dose lenta e gradual, de acordo com a resposta do paciente (MARQUES; 

DUARTE; RANZOLIN et al., 2017b). A diretriz francesa recomenda o uso de prednisona 10 

mg/dia por cinco dias e retirada gradual para casos moderados; para os mais graves, 0,5 

mg/kg/dia por cinco dias e redução da dose em dez dias (SIMON; JAVELLE; CABIE et al., 

2015). 

Na fase crônica, o tratamento com prednisona pode se estender para seis a oito 

semanas. Como observado, existem controvérsias sobre qual seria a dose e o tempo de uso 

ideal. Quando corticoides são usados, deve ser considerada a menor dose possível pelo menor 

tempo possível, com vigilância clínico-laboratorial rigorosa (MARQUES, DUARTE; 

RANZOLIN et al., 2017b). 

Em um processo inflamatório localizado, como um caso isolado de tenossinovite, 

bursite, capsulite, ou sinovite, que pode não responder adequadamente à medicação oral, a 

recomendação é administrar uma injeção com corticosteroides para a região afetada, se 

necessário (SIMON, JAVELLE, CABIE et al, 2015; CUNHA; TRINTA, 2017). 

No que tange aos DMARDs, o uso de cloroquinas foi relatado como tratamento eficaz 

contra artrite crônica por CHIKV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a; MARQUES; 

DUARTE; RANZOLIN et al., 2017b; SIMON; JAVELLE; CABIE et al., 2015). Contudo, em 

um ensaio clínico, não foi observada nenhuma diferença quando comparadas com o grupo 

placebo (BETTADAPURA; HERRERO; TAYLOR et al., 2013). 

As recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia são usar as cloroquinas, 

principalmente, a hidroxicloroquina na fase subaguda e especialmente na fase crônica da 

doença devido às ações na dor, e seu potencial efeito antiviral (MARQUES; DUARTE; 

RANZOLIN et al., 2017b, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 

Em pacientes com sintomas articulares refratários, terapias alternativas como o 

metotrexato e imunobiológicos podem ser avaliadas (BRITO; SOHSTEN; LEITÃO, 2016; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 2017a; MARQUES, DUARTE, RANZOLIN et al., 2017b 

SIMON; JAVELLE; CABIE et al., 2015). A recomendação da Sociedade Brasileira de 

Reumatologia é iniciar o metotrexate (MTX) na fase crônica em pacientes com persistência 

dos sintomas articulares e com dificuldade do desmame do corticoide. Começar com uma 

dose de 10 mg/semana com aumento progressivo, se necessário, até uma dose máxima de 25 

mg/semana, sempre monitorando eventos colaterais (principalmente, intolerância 

gastrointestinal, aumento de transaminases e hematológicos) (MARQUES; DUARTE; 

RANZOLIN et al, 2017b). 
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É recomendado por alguns autores o uso da sulfassalazina (SSZ) na dose de 2-3 g/dia, 

associada ou não a outros drogas modificadoras do curso da doença (DMCDs) (BRITO; 

SOHSTEN; LEITÃO, 2016; MARQUES; DUARTE; RANZOLIN et al., 2017b). 

Os imunobiológicos podem ser utilizados em pacientes com doença inflamatória 

articular crônica refratária às outras terapias. 

Marques, Duarte, Ranzolin et al., (2017b) destacam que: 

 

Em relação à terapia biológica pode ser prescrita após avaliação do 

reumatologista em pacientes com quadro articular inflamatório crônico pós-

infecção pelo CHIKV, refratário ao uso de corticoides e drogas 

modificadores do curso da doença, de acordo com as recomendações usadas 

para o tratamento da AR ou EpA. 

Em pacientes com dor neuropática (dor em queimação, e/ou latejante, fisgada, 

sensação de choque, agulhadas, frio ou formigamento), pode ser utilizada a amitriptilina em 

doses de 25 mg/dia ou 50 mg/dia combinada ao analgésico (dipirona ou paracetamol). Outros 

dois medicamentos também podem ser prescritos: a gabapentina, com dose máxima de 1.200 

mg/dia ou a pregabalina, com dose máxima de 600 mg/dia. (BRITO; SOHSTEN; LEITÃO, 

2016; CUNHA; TRINTA, 2017). Além da farmacoterapia, casos com artralgias persistentes e 

rigidez articular podem se beneficiar de um programa de fisioterapia (MARQUES; DUARTE; 

RANZOLIN, 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b; PAN AMERICAN HEALTH 

ORGANIZATION, 2011). 

3.9 Drogas antivirais 

Quando testadas in vitro, várias drogas têm um efeito reconhecido contra o CHIKV, 

incluindo ribavirina, interferon alfa, cloroquina, arbidol, favipiravir e inibidores de furina. 

Porém, ainda não há tratamento antiviral específico contra a infecção (THIBERVILLE; 

BOISSON; GAUDART et al., 2013).  

3.10 Vacinas 

No que se refere ao uso de vacinas, Cunha e Trinta (p. 529, 2017) escrevem: ―As 

primeiras tentativas de desenvolver vacinas inativadas e atenuadas contra o CHIKV 

resultaram em produtos com baixa imunogenicidade e com efeitos adversos‖. 

Embora algumas opções estejam sendo estudadas, como o uso de antígenos 

recombinantes, partículas semelhantes a alfavírus, alfavírus quiméricos, DNA eletroporado e 
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CHIKV atenuados por codificação em larga escala, atualmente não há vacinas disponíveis. 

(THIBERVILLE; BOISSON; GAUDART et al., 2013). 

3.11 Ações de vigilância 

Todo caso suspeito de FC deve ser notificado imediatamente ao serviço de vigilância 

epidemiológica. O diagnóstico laboratorial pode ser realizado por meio de técnicas 

moleculares (PCR) e testes sorológicos, sendo necessário considerar o tempo de evolução da 

doença (MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2015a). 

Por se tratar de um evento com potencial epidêmico, uma vez identificada a circulação 

do vírus em uma determinada população, não há necessidade de coletar amostras de todos os 

casos suspeitos. O diagnóstico laboratorial é priorizado nas formas graves e atípicas da 

doença (MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2015a).  
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

4.1 Delineamentos da pesquisa 

Trata-se de um estudo de série de casos. 

4.2 Local e amostra 

Foi avaliada uma amostra por conveniência de 72 pacientes com queixas 

musculoesqueléticas de pelo um mês de evolução após FC. Eles foram atendidos num 

ambulatório no HU/UFS pelo mesmo examinador de 15 de abril de 2016 a 30 de novembro de 

2017. Os pacientes da amostra foram recrutados, desde que preenchessem os critérios de 

inclusão e foram acompanhados por 12 meses. 

4.3 Critérios de inclusão e exclusão 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 Paciente acima de 18 anos; 

 Paciente com dor articular e/ou periarticular, associada ou não, a edema articular 

de início ou piora significativa posterior (se doença reumatológica prévia) a um 

quadro confirmado de FC (sorologias IgG e/ou IgM e/ou PCR CHIKV reagentes) 

com evolução de pelo menos um mês; 

 Aceitar participar da pesquisa. 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 Paciente menor de 18 anos; 

 Não consentimento em participar do estudo; 

 Pacientes com sintomas articulares e quadro viral prévio com evolução menor que 

um mês; 

 Pacientes com quadro articular novo ou piora do quadro já existente justificado por 

outra doença infecciosa ou neoplásica; 

 Pacientes que não confirmaram o diagnóstico de FC por sorologias e/ou PCR viral.  
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4.4 Aspectos éticos  

O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

seres humanos da Universidade Federal de Sergipe (CEP-HU/UFS), visando atender às 

recomendações da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e foi aprovado 

com o seguinte número de parecer: 1.486.302 e CAAE: 54835916.2.0000.5546. 

A coleta de dados foi iniciada após a aprovação pelo CEP-HU/UFS e incluiu os 

pacientes que manifestaram sua anuência através da apreciação e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÉNDICE A). 

Os pacientes tiveram o direito de se desligar do estudo a qualquer momento e 

independentemente do motivo alegado. Foi garantido o sigilo absoluto quanto aos dados 

coletados e o total acesso do participante ao seu prontuário, assim como manutenção e 

acompanhamento médico. 

4.5 Coleta de dados e acompanhamento dos pacientes 

Em abril de 2016, foi criado um ambulatório no HU/UFS para pessoas com queixas 

musculoesqueléticas após um quadro suspeito de FC. Esses pacientes chegavam por 

encaminhamento médico de outros ambulatórios do mesmo hospital.  

Na ocasião, era realizada uma avaliação inicial em todos os pacientes encaminhados e 

só iniciavam acompanhamento no ambulatório aqueles com critérios clínicos-epidemiológicos 

para caso suspeito de FC. 

A avaliação inicial, condutas clínicas e acompanhamento desses pacientes, tanto dos 

incluídos na pesquisa como os que não formaram parte do estudo, foram feitos sempre pela 

mesma pesquisadora. 

Em relação aos pacientes que foram acompanhados no ambulatório, os que 

preenchiam os critérios de inclusão receberam convite para participar da pesquisa. Os 

pacientes que aceitaram participar assinaram o TCLE e foi preenchida a ficha clínica de 

primeira consulta (APÊNDICE B). Aqueles que não aceitaram fazer parte da pesquisa 

continuaram sendo acompanhados no ambulatório. 

Os exames solicitados na admissão ao ambulatório foram os seguintes: hemograma, 

glicemia, lipidograma, ureia, creatinina, TGO (transaminase glutâmica oxálica), TGP 

(transaminase glutâmica pirúvica), VHS, PCR, ácido úrico, TSH (hormônio estimulador da 

tiroide), T4L (tiroxina livre), CPK, sorologias para hepatites B, C e HIV (vírus da 

imunodeficiência humana), dengue, além do sumário de urina. 
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Houve coleta de sangue dos pacientes para realizar o PCR para CHIKV no laboratório 

de imunologia e biologia molecular do HU/UFS e foram solicitadas as sorologias para 

CHIKV (IgM e IgG) feitas por ELISA no Instituto Parreiras Horta-LACEN em pacientes sem 

o exame prévio.  

Quando necessário foram feitas radiografias da articulação acometida, e para todos os 

pacientes com sintomas articulares de mais de três meses de evolução foram solicitadas 

radiografias de mãos e punhos, tornozelos e pés. 

Para alguns pacientes, a fim de esclarecer o diagnóstico, foram solicitados: FAN (fator 

antinuclear), eletroneuromiografia (ENMG), US (ultrassom) articular e/ou de partes moles 

e/ou outros exames considerados pertinentes em qualquer momento do acompanhamento.  

Após a primeira consulta, os pacientes foram acompanhados em consultas posteriores 

com um mês, dois meses e depois a cada três meses até completar 12 meses. Em cada uma 

delas eram avaliadas as articulações dolorosas e/ou edemaciadas, sintomas periarticulares, a 

EVA e outros achados importantes no exame físico. Para acompanhamento foram solicitados 

em cada consulta: hemograma, glicemia, VHS, PCR, TGO, TGP, ureia e creatinina, e foi 

preenchida a ficha clínica de acompanhamento, além do fluxograma de exames 

(APÊNDICES C e D, respectivamente). 

O tratamento realizado foi baseado nas recomendações brasileiras do Ministério da 

Saúde (Febre de chikungunya. Manejo clínico, Brasília, 2015), nas recomendações da 

Organização Pan-americana da Saúde (Preparedness and Response for Chikungunya virus. 

Introduction in the Americas, Washington, 2011) e nas recomendações francesas (French 

guidelines for management of Chikungunya, 2014). As recomendações da Sociedade 

Brasileira de Reumatologia para o tratamento da FC foram utilizadas também como guia, 

mesmo sendo publicadas em maio de 2017. 

Seguem alguns pontos importantes em relação ao tratamento: 

a) o tratamento farmacológico e não farmacológico foi iniciado, mantido ou modificado 

em cada consulta baseado na apresentação clínica, queixas do paciente (articulares, de 

partes moles, neuropáticas), fase da doença (subaguda ou crônica), na intensidade da 

dor (EVA 0-10), doenças reumatológicas prévias, contraindicações a alguns dos 

medicamentos e experiência no manejo do fármaco pelo médico assistente (a própria 

pesquisadora); 

b) foram utilizados o paracetamol ou dipirona combinados ou não com um opiáceo fraco 

(tramal ou codeína), AINE (meloxicam ou celecoxib), antineuropáticos (amitriptilina 
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ou pregabalina). As doses utilizadas foram as usuais recomendadas, respeitando as 

doses máximas e vida média do fármaco; 

c) os corticosteroides (prednisona) foram usados se existisse dor inflamatória 

poliarticular principalmente com tenossinovite, sinovite ativa ou em caso de 

resistência ou contraindicações aos AINEs. Foram realizados ciclos curtos de 

prednisona iniciando com dose de 20 mg/dia com redução da dose progressivamente. 

O ciclo de corticosteroides com o desmame da dose foi, dentro do possível, inferior a 

quatro semanas. O ciclo foi repetido, e o corticoide mantido por mais tempo quando 

necessário. 

d) os DMARDs (metotrexate, cloroquinas e leflunomida) foram utilizados em alguns 

casos na fase crônica; 

e) outros medicamentos foram prescritos baseados nas queixas e diagnóstico, como 

colchicina e condroprotetores; 

f) como tratamento não farmacológico foi prescrita fisioterapia e orientada atividade 

física em qualquer momento do acompanhamento. 

Após 12 meses, os pacientes assintomáticos receberam alta. Aqueles que mantiveram 

sintomas musculoesqueléticos continuaram o acompanhamento nos ambulatórios de 

reumatologia ou foram encaminhados, se necessário, para outras especialidades do HU/UFS. 

A Figura 1 apresenta o fluxograma de pacientes inseridos na pesquisa e a evolução do 

acompanhamento.  
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Figura 1 – Fluxograma de pacientes inseridos na pesquisa 

 

 

4.6 Variáveis 

As variáveis estudadas foram: 

Procedência (cidade onde mora), sexo (feminino ou masculino), idade (em anos), 

estado civil (solteiro(a), casado(a), viúvo(a), separado(a)), escolaridade (grau máximo 

atingido), renda familiar (em salários mínimos),  tempo de evolução da doença e do quadro 

articular (em meses), sintomas no início da doença (presente ou ausente), idas ao pronto 

socorro (em vezes), outras manifestações não musculoesqueléticas no início do diagnóstico 

(presente ou ausente), tabagismo (atual, inativo ou nunca fumou), carga tabágica (definida 

como o número de cigarros consumidos por dia, dividido por 20 (1 maço = 20 cigarros) e 

multiplicado pelo número de anos em que o paciente fumou), comorbidades (sim ou não), tipo 

de comorbidades (obesidade, hipertensão arterial (HAS), diabetes mellitus (DM), dislipidemia 

(DLP), doença cardiovascular, insuficiência cardíaca, tireidopatia, asma, doença pulmonar, 

obstrutiva crônica, doença renal crônica, psoríase, uveite, olho seco, doença inflamatória 

intestinal, entre outras), antecedentes reumatológicos prévios (enumerar), artralgia (presença 

de dor articular sem edema articular), artrite (presença de dor articular acompanhada de sinais 

inflamatórios), EVA (graduada de 0 a 10, sendo dez a dor máxima (leve: 1, 2, 3; moderada: 4, 

5, 6; intensa: 7, 8, 9, 10)), rigidez matinal (presente ou ausente), tempo até melhora máxima 

42 pacientes excluídos 

23 pacientes 

sem exame 

confirmatório 

19 pacientes com 

acompanhamento 

irregular 

Acompanhamento 

72 pacientes com FC 

confirmada 

admissão mês 1 mês 3 mês 6 

 

mês 9 mês 12 

114 pacientes com suspeita 

de FC com sintomas 

musculoesqueléticos há ≥ 30 

dias 

Ambulatório de 

chikungunya HU-UFS 
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(menos de uma hora ou mais de uma hora), outras alterações no exame físico (presente ou 

ausente), medicações usadas desde o início dos sintomas (enumerar e tempo de uso (em 

dias)).  
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram organizados no software Excel, versão 2013. Foram realizadas 

medidas de frequência relativa e absoluta para dados qualitativos e medidas de tendência 

central (média) e dispersão (desvio padrão) para os dados quantitativos. Foram utilizados os 

testes de Qui-Quadrado e Exato de Fisher no cruzamento entre variáveis qualitativas. No 

cruzamento entre variáveis quantitativas e qualitativas foram utilizados os testes de ANOVA 

no caso em que foi observada distribuição Normal na variável quantitativa e o teste de 

Kruskal-Wallis em caso contrário. A aderência à distribuição Normal foi verificada com o uso 

do teste de Shapiro-Wilks. Também foram aplicados os testes de McNemar e Stuart Maxwell 

quando necessário. O software utilizado para a análise estatística foi o R, versão 3.6.0, e o 

nível de significância adotado em todos os testes foi de 5 %.  
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6 RESULTADOS 

Dentre os 114 pacientes do ambulatório, foram estudados 72 deles com manifestações 

musculoesqueléticas persistentes pós-FC. 

No que concerne às caraterísticas sociodemográficas (Tabela 1), a maioria dos 

pacientes, 61 (84,7 %), era do sexo feminino e a idade média foi de 53,8 anos, com um desvio 

padrão de ± 13,5. A procedência da maioria, 53 (73,6 %), foi o município de Aracaju, e 75% 

dos pacientes tinham uma renda familiar de ≤ 1 salário mínimo.  

Tabela 1 – Caraterísticas sociodemográficas dos pacientes 

Variável Categoria Nº % 

Sexo  
Feminino 61 84,7 

Masculino 11 15,3 

    

Idade em anos (média 

e desvio padrão) 
 53,8 ± 13,5  

    

Procedência  

Aracaju/Sergipe 53  73,6 

Interior de Sergipe 18 25 

Outro estado 1 1,4 

    

Estado civil 

Casado 40 55,5 

Solteiro 20 27,8 

Viúvo 10 13,9 

Separado 2 2,8 

    

Escolaridade 

Analfabeto 7 9,7 

Fundamental 

incompleto 
9 12,5 

Fundamental completo 16 22,2 

Médio incompleto 2 2,8 

Médio completo 27 37,5 

Superior incompleto 2 2,8 

Superior completo 9 12,5 

    

Renda familiar 
 ≤ 1 salário mínimo 54 75 

 ≥ 1 salário mínimo 18 25 

 

Em relação às caraterísticas clínicas na admissão (Tabela 2), os pacientes tinham em 

média seis meses de queixas musculoesqueléticas com um desvio padrão de 4,6 até chegarem 

ao ambulatório. Na admissão, 52 pacientes (72,2 %) estavam na fase crônica da doença (≥ 3 

meses), e 20 (27,8 %) na subaguda (≥ 30 dias). Dos pacientes que foram admitidos na fase 

subaguda, 13 (65%) cronificaram.  As comorbidades estiveram presentes em 44 pacientes 

(61,1 %), sendo hipertensão arterial (HAS), DM e dislipidemia (DLP) as mais frequentes. Dos 
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44 pacientes com comorbidades, 32 (44,4 %) tiveram somente uma comorbidade; quatro 

pacientes (5,6 %) tiveram duas comorbidades; sete pacientes (9,7 %) apresentaram três 

comorbidades; e um paciente (1,4 %) sofreu quatro comorbidades.  

As doenças reumatológicas prévias (antecedentes prévios e/ou radiografias alteradas) 

estavam ausentes em 22 pacientes (30,5 %) e presentes em 50 pacientes (69,5 %). Desses, 98 

% referiram ter piora dos sintomas após a FC.  

O início do quadro articular foi, em sua maioria, poliarticular, presente em 55 

pacientes (76,4 %). A apresentação monoarticular ocorreu em 10 pacientes (13,9 %) e 

oligoarticular em sete (9,7 %). A rigidez matinal esteve presente em 27 (37,5 %) pacientes, 

sendo que 13 apresentaram rigidez ≥ 1h, e 14 tiveram rigidez matinal < 1h. Na admissão, a 

média de articulações dolorosas foi de 10,31, com um desvio padrão de 8,10, sendo a 

quantidade máxima de 31 articulações acometidas. A média de articulações edemaciadas na 

admissão foi de 3,1 com um desvio padrão de 5,1, sendo a quantidade máxima de 24 

articulações acometidas. Com relação à EVA, apenas um paciente estava sem dor na 

admissão, enquanto a maior parte, 48 (66,7 %), apresentou dor intensa (≥ 7). 

As tenossinovites estiveram presentes em 32 pacientes (44,5%) e a de tornozelos foi a 

mais frequente. As parestesias em mãos ocorreram em 58 (80,5 %) e dor em coluna (cervical 

e/ou torácica /ou lombar) em 18 (25 %). O VHS isolado aumentou em três pacientes na 

admissão (4,2 %); a PCR isolada em um paciente (1,4 %); e VHS + PCR aumentaram em 

quatro pacientes (5,5 %). Então, a elevação de provas inflamatórias (VHS e/ou PCR) esteve 

presente em oito pacientes (11,1 %). Destes, cinco normalizaram as provas inflamatórias no 

terceiro mês, dois no sexto mês, e um paciente manteve provas inflamatórias elevadas até o 

mês 12 (VHS e PCR). O fator reumatoide foi positivo em três pacientes (4,2 %). 

Dos 72 pacientes com suspeita de FC, sete (9,7 %) confirmaram o diagnóstico com 

IgG reagente; 37 (51,4 %) com IgM reagente; dois (2,8 %) com IgM + IgG reagentes; 24 

(33,3 %) com PCR para CHIKV reagente; um (1,4 %) paciente teve PCR para CHIKV + IgM 

reagente; e um (1,4 %) paciente com PCR para CHIKV + IgG reagentes. 

As alterações radiográficas estiveram presentes em 34 pacientes (47,2%). A osteortrite 

de joelhos foi o achado mais frequente, seguido por entesopatia do calcâneo e osteoartrite de 

mãos. Nenhum paciente com evolução de mais de três meses do quadro articular teve lesões 

erosivas em mãos, punhos, pés e/ou tornozelos.  
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Tabela 2 – Caraterísticas clínicas dos pacientes na admissão 

Variável Categoria Nº % 

Tempo de duração dos sintomas até 

chegar ao ambulatório em meses (média 

e desvio padrão) 

 6 ± 4,6  

    

Idas ao Pronto-Socorro antes de chegar 

à consulta (média e desvio padrão) 
 1,4 ± 0,9  

    

Fase da doença na admissão 
Subaguda 20 27,8 

Crônica 52 72,2 

    

Comorbidades 
Presente 44  61,1 

Ausente 28 38,9 

    

Tipos de comorbidades 

HAS  28 38,9 

DLP  10 13,9 

DM  8 18,2 

Doença psiquiátrica 2 2,8 

Doença cardíaca 2 2,8 

Hipotiroidismo 2 2,8 

Psoríase  2 2,8 

Asma 1 1,4 

Esclerose múltipla 1 1,4 

Doença inflamatória 

intestinal 
1 1,4 

Etilismo 0 0,0 

Tabagismo 0 0,0 

    

Doença reumatológica prévia 
Presente 50 69,4 

Ausente 22 30,5 

    

Piora do quadro reumatológico após FC 
Sim 49 98 

Não 1 2 

    

Quadro articular inicial 

Monoarticular 10 13,9 

Oligoarticular 7 9,7 

Poliarticular 55 76,4 

    

Rigidez matinal 

Ausente 45 62,5 

< 1h 14 19,4 

≥ 1h 13 18,1 

    

Quantidade de articulações dolorosas 

(média e desvio padrão) 

 
10,3 ±8  

    

Quantidade de articulações edemaciadas 

(média e desvio padrão)  

 
3,1 ± 5  
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 Continua 

Variável Categoria Nº % 

EVA 

Sem dor 1 1,4 

Leve (1,2,3) 5 6,9 

Moderada (4, 5, 6) 18 25 

Intensa (7, 8, 9, 10) 48 66,7 

    

Tenossinovite 

Tornozelos  29 40,3 

Punhos 3 4,2 

Ausente                              40 55,5 

    

Dor nas plantas dos pés 
Presente 18 25 

Ausente 54 75 

    

Parestesias em mãos 
Presente 58 80,5 

Ausente 14 19,5 

    

Dor axial (coluna cervical, torácica e 

lombar) 

Presente 18 25 

Ausente 54 75 

    

Sorologias e PCR CHIKV 

IgM somente 7 9,7 

IgG somente 37 51,4 

PCR somente 24 33,3 

IgM + IgG 2 2,8 

PCR+ IgM 1 1,4 

PCR+ IgG 1 1,4 

PCR+ IgM+ IgG 0 0 

    

Provas inflamatórias iniciais 

Sem aumento 64 88,9 

VHS somente 3 4,2 

PCR somente 1 1,4 

VHS+ PCR  4 5,5 

    

Sorologias para hepatite B, C, HIV 
Presente 0 0 

Ausente 72 0 

    

Alterações radiográficas 
Presente 34 47,2 

Ausente 38 52,8 

A Tabela 3 mostra associação de algumas variáveis com nível de dor medida pela EVA 

(considerada dor intensa ≥ 7) na admissão. Foram avaliadas as comorbidades mais frequentes: 

HAS, DLP e DM. A presença de articulações edemaciadas na admissão foi associada com 

diferença estatística (p < 0,05) com maior intensidade da dor (EVA ≥ 7). 
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Tabela 3 – Variáveis e classificação da EVA na admissão 

Variável/Categoria 
Classificação da EVA 

P-valor 
Sem Dor (%)   7 (%)   7 (%) 

Idade em anos (média e desvio 

padrão) 
63.00 57,6   13,9 51.7   13.1 0.251 

     

Sexo 
    

Feminino 0 (0.00) 19 (31.1) 42 (68.6) 0.136 

Masculino 1 (9.1) 4 (36.4) 6 (54.5) 
 

     

Comorbidades 
    

Não 0 (0.00) 6 (21.4) 22 (78.6) 0.154 

Sim 1 (2.3) 17 (38.6) 26 (59.1) 
 

     

HAS 
    

Não 1 (2.3) 11 (25.0) 32 (72.8) 0.235 

Sim 0 (0.0) 12 (42.9) 16 (57.1) 
 

     

DM 
    

Não 1 (1.54) 21 (32.3) 43 (66.1) 1.000 

Sim 0 (0.0) 2 (28.6) 5 (71.4) 
 

     

DLP 
    

Não 0 (0.0) 18 (29.0) 44 (71.0) 0.040 

Sim 1 (10.0) 5 (50.0) 4 (40.0) 
 

     

Antecedentes reumatológicos  

prévios     

Não 0 (0.0) 7 (31.8) 15 (68.2) 1.000 

Sim 1 (2.0) 16 (32.0) 33 (66.0) 
 

     

Articulações edemaciadas 
    

Não 1 (3.1) 15 (46.8) 16 (50.0) 0.015 

Sim 0 (0.0) 8 (20.0) 32 (80.0) 
 

     

PCR CHIKV     

Negativo 1 (2.1) 17 (35.4) 30 (62.5) 0.618 

Positivo 0 (0.0) 6 (25.0) 18 (75.0)  

     

Sorologia – IgM CHIKV     

Não 0 (0.0) 20 (32.3) 42 (67.7) 0.197 

Sim 1 (10.0) 3 (30.0) 6 (60.0)  

     

Radiografia alteradas     

Não 0 (0.00) 11 (28.9) 27 (71.1) 0.525 

Sim 1 (3.0) 12 (35.3) 21 (61.8)  
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A Tabela 4 e a Tabela 5 mostram a associação de algumas variáveis com a presença de 

articulações dolorosas e presença de articulações edemaciadas. Não foi encontrada associação 

das variáveis estudadas com quadro articular mais intenso. 

Tabela 4 – Variáveis e articulações dolorosas na admissão 

Variável/Categoria 
Articulações Dolorosas 

P-valor 
Sim (%) Não (%) 

Idade em anos (média e desvio padrão) 53.6   13.6 60.0   4.2 0.226 

    

Sexo 
   

Feminino 60 (98,4) 1(1,6) 0.284 

Masculino 10 (90,9) 1 (9,1) 
 

    

Comorbidades 
   

Não 27 (96,4) 1 (3,6) 1.000 

Sim 43(97,7) 1 (2,3) 
 

    

HAS    

Não 2 (4.5) 42 (95.4) 0.518 

Sim 0 (0.0) 28 (100.0)  

    

DM    

Não 2 (3.1) 63 (96.9) 1.000 

Sim 0 (0.00) 7 (100.00)  

    

DLP    

Não 1 (1.6) 61 (98.4) 0.260 

Sim 1 (10.0) 9 (90.0)  

    

Antecedentes reumatológicos prévios 
   

Não 1 (100.0) 0 (0.0) 1.000 

Sim 2 (4,00) 48 (96.00) 
 

    

PCR CHIKV    

Negativa 47 (97,9) 1 (2,1) 1.000 

Positiva  23 (95,8) 1 (4,8)  

    

Sorologia – IgM CHIK 
   

Não 61 (98,4) 1 (1,6) 0.260 

Sim 9 (90.0) 1 (10.0) 
 

    

Radiografias alteradas 
   

Não 38 (100,0) 0 (00.0) 0.220 

Sim 32  (94,1) 2 (5,9) 
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Tabela 5 – Variáveis e articulações edemaciadas na admissão 

Variável/Categoria 
Articulações Edemaciadas 

P-valor 
Sim (%) Não (%) 

Idade em anos (média e desvio padrão) 51.9   11.4 56.1   15.5 0.207 

    

Sexo 
   

Feminino 27 (44.3) 34 (55.7) 1.000 

Masculino 5 (45.4) 6 (54.5) 
 

    

Comorbidades 
   

Não 12 (42.9) 16 (57.1) 1.000 

Sim 20 (45.4) 24 (54.5) 
 

    

HAS    

Não 18 (40.9) 26 (59.1) 0.608 

Sim 14 (50.0) 14 (50.0)  

    

DM    

Não 31 (47.7) 34 (52.3) 0.123 

Sim 1 (14.3) 6 (85.7)  

    

DLP    

Não 27 (43.5) 35 (56.4) 0.970 

Sim 5 (50.0) 5 (50.0)  

    

Antecedentes reumatológicos prévios 
   

Não 14 (63,6) 8 (36,4) 0.511 

Sim 26 (52.0) 18 (48.0) 
 

    

PCR CHIKV    

Negativo 25 (52,1) 23 (47,9) 0.111 

Positivo 7 (29,2) 17 (70,8)  

    

Sorologia – IgM CHIKV 
   

Não 27 (43.5) 35 (56.4) 0.970 

Sim 5 (50.0) 5 (50.0) 
 

    

Radiografia alteradas 
   

Não 18 (47.4) 20 (52.6) 0.772 

Sim 14 (41.2) 20 (58.8) 
 



45 

Os medicamentos utilizados durante o tratamento estão descritos na Tabela 6. 

Tabela 6 – Medicamentos utilizados durante o tratamento 

Tratamento Nº % 

Analgésicos 63 90,3 

Prednisona 47 65,3 

AINEs 35 48,6 

Cloroquinas 23 31,9 

Amitriptilina  22 30,6 

Opioides 13 18,1 

Metotrexate 8 11,1 

Sulfato de glicosamina e condroitina 8 11,1 

Pregabalina 5 6,9 

Leflunomida 1 1,4 

Colchicina 1 1,4 

 

Os analgésicos foram utilizados em 63 pacientes (90,3 %); opiáceos fracos em 13 

(18,1 %); e 35 (48,6 %) utilizaram os AINEs durante o acompanhamento no ambulatório. Um 

paciente com diagnóstico de gota usou colchicina. No que se refere aos corticoides, 68 

(94,4  %) já tinham feito uso por prescrição de outro médico ou por conta própria. No 

ambulatório, a prednisona foi prescrita para 47 pacientes (65,3 %). Na última avaliação, (mês 

12), seis pacientes (8,3 %) continuavam usando prednisona em doses baixas (5 mg/dia). 

O quadro musculoesquelético foi avaliado ao longo do acompanhamento em pacientes 

que usaram e não usaram prednisona, seja isoladamente ou associada a outros medicamentos. 

Observou-se uma melhora da EVA, nas articulações dolorosas e nas edemaciadas nos dois 

grupos com valor p > 0,05. Dessa forma, não é possível afirmar que o uso da prednisona 

melhorou o quadro musculoesquelético quando comparada com outros medicamentos.  

A respeito do uso de DMARDs sintéticos, 23 pacientes (31,9 %) utilizaram 

cloroquinas. Comparando o grupo que usou cloroquinas ao que não usou, avaliando melhora 

do quadro clínico (EVA, articulações dolorosas e edemaciadas) ao longo do 

acompanhamento, não foi observada melhora significativa (p-valor > 0,05). Isso indica que 

também não é possível afirmar que a cloroquina melhorou o quadro articular e a dor deles. 

O MTX foi prescrito para oito pacientes (11,1 %), e a leflunomida para um (1,4 %). 

Os antiartrósicos (sulfato de glicosamina e sulfato de condroitina) foram indicados para 18 

pacientes (25 %). Para dor neuropática, 22 pacientes (30,6 %) usaram amitriptilina e cinco 

(6,9 %) pregabalina. A fisioterapia foi prescrita para 68 pacientes (94,4 %), porém somente 22 

(30,5 %) conseguiram fazê-la de forma regular. 
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Em relação ao acompanhamento do quadro musculoesquelético dos pacientes, foram 

considerados três momentos para efetivar as comparações: admissão, mês 6 e mês 12, nos 

quais foram avaliadas a dor pela EVA, presença de articulações dolorosas e edemaciadas no 

exame físico. 

Na admissão, 71 dos 72 pacientes estavam com dor. Entre eles, 48 sentiam dor intensa 

(EVA ≥7). No último mês do acompanhamento (mês 12), 48 pacientes estava sem dor e 24 

mantiveram algum grau de dor (Figura 2). 

Houve uma melhora estatisticamente significativa da dor avaliada pela EVA (p-valor 

< 0,001) durante o acompanhamento. 

Figura 2 – Intensidade da dor medida pela EVA nos pacientes acompanhados 

 

Houve uma diminuição da quantidade de articulações dolorosas. Dentre os 70 

pacientes que apresentaram articulações dolorosas na 1ª consulta, 20 passaram a não ter 

articulações dolorosas no mês 6, e dentre os 51 pacientes que tinham articulações dolorosas 

no mês 6, 28 melhoraram no mês 12 (Figura 3). 

Na avaliação das articulações edemaciadas, dentre os 40 pacientes que apresentaram o 

problema no início do tratamento, 32 passaram a não ter articulações edemaciadas no mês 6. 

Dentre os oito pacientes que tinham articulações edemaciadas no mês 6, seis melhoraram no 

mês 12 (Figura 3). 

Observou-se uma melhora significativa (p-valor < 0,001) no número de articulações 

edemaciadas e dolorosas no exame físico ao longo do acompanhamento.  
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Figura 3 – Presença de articulações dolorosas e edemaciadas durante o acompanhamento 

 

Houve 13 pacientes (18%) que tiveram uma evolução cíclica do quadro articular e da 

dor, com melhoras e pioras durante o acompanhamento. 

Ao final do acompanhamento, em relação à percepção da dor, 65 pacientes (90,3%) 

referiram se sentir melhor quando comparado com a primeira consulta, quatro (5,5 %) 

afirmaram se sentir igual, e três (4,2 %) pior. Dos quatro que referiram se sentir igual, um 

paciente tinha antecedente prévio de fibromialgia, um de osteoartrite de joelhos, um 

apresentava dor lombar crônica, e um preencheu critérios de fibromialgia. Dentre os três 

pacientes que confirmaram se sentir pior, um deles preencheu critérios para DAIC pós-

chikungunya e dois preencheram critérios para fibromialgia. Dos 72 pacientes, 35 (48,6 %) 

foram de alta, e 37 (51,4 %) continuaram o acompanhamento após os 12 meses. 

Foram encaminhados para continuar o acompanhamento na reumatologia geral 23 

pacientes (31,9 %), na ortopedia quatro (5,5 %), na neurologia quatro (5,5 %), na cirurgia 

vascular um (1,4 %), na reumatologia e vascular dois (2,8 %), na reumatologia e neurologia 

um (1,4 %). Dos 26 pacientes encaminhados para o ambulatório de reumatologia, 11 (42,3 %) 

mantiveram dor musculoesquelética difusa; sete (26,9 %) dor musculoesquelética localizada; 

e oito pacientes (30,8 %) preencheram critérios para doença inflamatória articular crônica 

durante o acompanhamento. Destes oito pacientes que mantiveram quadro inflamatório, 

quatro (50 %) preencheram critérios para AR, um (12,5 %) para artrite psoriásica, dois (25 %) 

para DAIC pós-chikungunya, e um (12,5 %) para gota. 

Na figura 4 está descrito o fluxograma da evolução dos pacientes e os 

encaminhamentos para as outras especialidades. 
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Figura 4 – Fluxograma de evolução e encaminhamentos dos pacientes após 12 meses de 

acompanhamento 
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7 DISCUSSÃO 

Este estudo foi iniciado no primeiro surto de FC no Brasil, e em 2016, ano com mais 

casos notificados no país e no estado de Sergipe. Dos 72 pacientes incluídos na pesquisa, 15 

(20,8 %) se infectaram pelo CHIKV em 2015 e 57 (79,2 %) em 2016.  A maioria dos 

pacientes era de Aracaju/SE (73,6%).  

A média de duração dos sintomas musculoesqueléticos até chegar ao ambulatório de 

chikungunya foi de 6 ± 4,7 meses, entretanto dois pacientes possuíam queixas articulares há 

dois anos. Não existem ainda trabalhos publicados no Brasil que descrevam as caraterísticas e 

acompanhem a evolução dos pacientes com manifestações musculoesqueléticas pós-FC ao 

longo do tempo, porém vários trabalhos estrangeiros, na maioria estudos retrospectivos, 

coincidem na persistência das queixas principalmente articulares nesses pacientes. Em um dos 

mais relevantes estudos retrospectivos de pacientes infectados com o CHIKV feito nas Ilhas 

Réunion, foi descrita a persistência de sintomas em pacientes com mais de seis anos de 

evolução pós-FC (JAVELLE; RIBERA; DEGASNE et al., 2015).  

Na presente pesquisa, 52 (72,2%) pacientes foram admitidos na fase crônica da doença 

e 20 (27,8 %) na subaguda. Dezesseis (65%) deste último grupo evoluíram para a fase 

crônica. A idade média deles foi de 53,8 ± 13,5 anos. Quando comparadas as idades dos 

pacientes, não houve associação com quadro musculoesquelético mais grave na admissão. 

A maioria dos pacientes eram do sexo feminino. Porém, não é possível afirmar que a 

FC acometa mais pessoas do sexo feminino, já que a amostra foi de um ambulatório do nível 

secundário, o qual geralmente é mais procurado pelas mulheres que pelos homens. 

Ainda assim, o predomínio do sexo feminino coincide com o descrito em outros estudos 

também feitos em ambulatórios de especialidades (JAVELLE; RIBERA; DEGASNE et al., 

2015; WIN; CHOW; DIMATATAC et al., 2010).  

Em relação às comorbidades, 61,1 % dos pacientes relataram ter alguma. As mais 

frequentes foram HAS, DM e DLP. Na literatura, encontram-se entre as comorbidades mais 

frequentes HAS, DM e tireoidopatia (JAVELLE; RIBERA; DEGASNE et al., 2015). 

Neste trabalho foi feita a comparação entre os grupos de pacientes com comorbidades 

(43 pacientes) e sem comorbidades (27 pacientes), não havendo diferença nos grupos em 

relação ao quadro articular e intensidade da dor. 

Foi considerado paciente com doença reumatológica prévia aquele com antecedentes 

reumatológicos prévios e/ou dano articular prévio nas radiografias da admissão. A doença 

reumatológica prévia esteve presente em 50 pacientes (69,4 %). Destes, 98 % referiram piora 
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do quadro articular pós-FC. Destaca-se que 22 (30,5%) pacientes evoluíram com queixas 

musculoesqueléticas persistentes pós-infecção pelo CHIKV sem terem antecedente de doença 

e/ou dano articular prévio. Na comparação entre os grupos com e sem doença reumatológica 

prévia, não houve diferença estatisticamente significativa entre eles em relação à intensidade 

do quadro articular na admissão. 

A associação de FC com comorbidades e outros fatores como mencionado 

anteriormente foi pouco estudada na literatura. Os estudos relacionam diferentes fatores de 

risco para cronificação dos sintomas articulares e gravidade do quadro articular sem ter 

homogeneidade nos resultados.  

Os resultados de séries de casos avaliaram alguns fatores associados à cronificação da 

doença: idade acima de 40 anos, envolvimento articular proeminente na fase aguda (edema e 

rigidez matinal articulares, poliartrite e tenossinovite), diagnóstico de doença articular prévia 

e presença de comorbidades (MARQUES, DUARTE, RANZOLIN et al., 2017).  

Javelle, Ribera, Desgane et al., (2015) descreveram a exacerbação das queixas álgicas 

em pacientes com antecedentes reumatológicos e naqueles que já tinham um local 

previamente acometido. 

No que concerne à caraterização do quadro articular, a apresentação mais recorrente 

foi a poliarticular. Entre as articulações mais acometidas estão as das mãos (punhos, 

interfalangeanas proximais e metacarpofalangeanas), joelhos, tornozelos e pés. As 

poliartralgias, principalmente distais, estão descritas na literatura como a apresentação mais 

frequente tanto na fase aguda como na subaguda e crônica (JAVELLE; RIBERA; DEGASNE 

et al., 2015; SISSOKO; MALVY; EZZEDINE et al., 2009). 

A tenossinovite em tornozelos foi a mais frequente. No geral, as tenossinovites são 

uma queixa frequente dos pacientes com FC e acometem dois ou mais tendões, sendo os mais 

comuns os extensores e flexores do punho, dedo e tornozelo (WAYMOUTH; ZOUTMAN; 

TOWHEED et al.,2013). Foi considerada dor axial aquela que acomete coluna cervical, 

torácica e/ou lombar; ela esteve presente em 18 pacientes (25%). Quando feitas as 

radiografias neles, os achados foram de espondiloartrose.  

As parestesias, como uma manifestação extra-articular, foram descritas no presente 

estudo devido à possível associação delas ao quadro articular (sinovite e tenossinovite 

comprimindo nervos periféricos). No entanto, o estudo das outras manifestações extra-

articulares causadas pela FC não foi o objetivo desta pesquisa. As parestesias em dedos das 

mãos foram observadas em 80,5 % dos pacientes. Mas não foi possível avaliar a queixa com 

ENMG nesse público, mesmo quando solicitada, devido à dificuldade para a marcação desse 
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exame. Porém, numa série de casos com uma população também do estado de Sergipe 

descrita por Neves e Nunes (2018), com 29 indivíduos com parestesias em mãos pós-FC, o 

estudo eletrofisiológico demonstrou síndrome do túnel do carpo em 93% dos nervos medianos 

estudados.  

Os exames laboratoriais foram realizados para confirmar o diagnóstico, acompanhar as 

provas inflamatórias, para diagnóstico diferencial com outros vírus e para avaliar reações 

colaterais e/ou contraindicações ao uso das medicações. 

Nesta pesquisa, optou-se pela confirmação do CHIKV por meio de exames 

laboratoriais por se tratar do primeiro surto da doença e para confirmar que as queixas 

musculoesqueléticas persistentes são atribuídas à FC. Desse modo, os 72 pacientes tiveram 

confirmação do CHIKV por meio de sorologias e/ou PCR viral. 

Dos 72 pacientes, 26 tinham PCR CHIKV positivo mesmo após um mês da FC. Não é 

possível afirmar que estes pacientes tiveram persistência do vírus no sangue ou que houve 

infecção por outros vírus previamente, confundindo o quadro com FC. Também pode ter 

ocorrido erro nas datas informadas pelos pacientes com relação ao início dos sintomas. 

Não foram encontrados trabalhos que avaliem persistência de PCR CHIKV e a sua 

associação com cronicidade e/ou quadro articular mais severo. No caso de outras arboviroses, 

como o ZIKV, foram reportados pela literatura cinco casos com persistência do ZIKV no 

sêmen após três meses do quadro agudo (BUJALANCE, ARROYO, DE LA CALLE et al., 

2017). Também foi observada persistência do ZIKV no sangue, placenta e tecido nervoso em 

pacientes com microcefalia após seis meses da infecção (BRITO; SOUZA; SOARES et al., 

2018). 

Existem relatos na literatura que associaram persistência de IgM CHIKV após a fase 

aguda e cronificação da doença, e quadro musculoesquelético mais intenso (MALVY; 

EZZEDINE; MATSUDA, 2009). No presente estudo, essa associação não foi encontrada.  

Nesta pesquisa não foram encontradas alterações no leucograma dos pacientes. No 

entanto, eles estavam cursando as fases subaguda e crônica da doença e a literatura descreve 

as alterações no leucograma (leucopenia e linfopenia) como mais frequentes na fase aguda 

(MARQUES; DUARTE; RANZOLIN et al., 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; 

THIBERVILLE; BOISSON; GAUDART et al., 2004). Um paciente que se encontrava na 

fase subaguda da doença apresentou elevação de transaminases (TGO e TGP) duas vezes 

acima do valor de referência. Esse achado está descrito na literatura em pacientes com FC e 

outras arboviroses (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 
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As provas inflamatórias (VHS e PCR) estavam aumentadas em oito pacientes (11,1%) 

na admissão, sendo normalizadas durante o acompanhamento. Apenas um paciente manteve o 

VHS e o PCR elevados até o final do acompanhamento, preenchendo critérios para AR. A 

literatura descreve o aumento das provas inflamatórias como um achado frequente nos 

pacientes com FC (CHOPRA; JOSHI; KUNJIR et al., 2008). A baixa frequência encontrada 

nesta pesquisa poderia estar associada ao uso prévio de corticoides e AINEs antes de 

iniciarem o acompanhamento.  

As sorologias para hepatites B, C e HIV foram negativas em todos os pacientes. O 

fator reumatoide (FR) foi solicitado em pacientes com três meses ou mais de evolução, sendo 

positivo em três deles (4,2 %). 

Também foram solicitadas radiografias de mãos, punhos, tornozelos e pés nos 

pacientes que se encontravam na fase crônica da doença. Não foram encontradas lesões 

articulares típicas de artrite reumatoide (cistos, erosões ósseas e osteopenia justa-articular). 

Para os pacientes com suspeita de osteortrite, houve solicitação de radiografias das 

articulações acometidas e foram encontradas alterações degenerativas típicas de osteoartrite 

(esclerose subcondral, osteofitose e diminuição do espaço articular) em 34 dos 72 pacientes. 

A osteoartrite de joelhos em 14 pacientes (19,4%) e a espondiloartrose em 10 pacientes 

(13,9%) foram as mais frequentes. 

Para escolher o tratamento, foi utilizada a EVA e o exame físico, presença de 

comorbidades, contraindicações e experiência do médico. Essa abordagem e o tratamento dos 

pacientes foram baseados nas recomendações brasileiras do Ministério da Saúde (Febre de 

chikungunya. Manejo clínico, Brasília, 2015), nas orientações da Organização Pan-americana 

da Saúde (Preparedness and Response for Chikungunya virus. Introduction in the Americas, 

Washington, 2011) e nas recomendações francesas (French guidelines for management of 

Chikungunya, 2014). 

O uso de analgésicos comuns (dipirona e/ou paracetamol) e opiáceos fracos (codeína 

e/ou tramadol) pelos pacientes foram frequentes antes e durante o acompanhamento, 

principalmente, auxiliando as outras terapias, como o uso de prednisona, AINEs e DMARDs.  

Na literatura, o uso de analgésicos comuns é de primeira escolha para tratamento da 

dor leve a moderada nos pacientes na fase aguda, subaguda e crônica. Os opiáceos fracos, 

como tramadol e codeína, estão indicados para as dores moderadas a intensa que não tenham 

respondido ao uso da dipirona e paracetamol (BRITO; SOHSTEN; LEITÃO, 2016; CUNHA; 

TRINTA, 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 
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No ambulatório, o meloxicam foi o AINE de escolha pela facilidade posológica e por 

ser mais seletivo da enzima ciclooxigenase 2 (COX 2) em relação à COX 1. O celecoxib 

(seletivo na inibição da COX 2) foi prescrito quando o paciente tinha doença gástrica ou 

gastrointestinal. Os AINEs foram prescritos para 35 pacientes (48,6%) em ciclos curtos. 

Em relação ao uso de corticoides, a maioria dos pacientes relatou ter feito uso oral ou 

injetável por conta própria ou prescrito por outro médico antes de chegar ao ambulatório. No 

geral, os pacientes relatavam o uso por períodos curtos (5-7 dias) principalmente na fase 

subaguda da doença, causando piora das dores articulares e do quadro inflamatório após 

suspensão. Esse risco de efeito rebote das artralgias, artrites e tenossinovites após suspensão 

foi relatado na literatura (SIMON; JAVELLE; CABIE et al., 2015). 

No ambulatório, para 65,3 % dos pacientes, foi prescrita a prednisona a 20 mg/dia com 

desmame progressivo durante 30 dias até ser suspensa. Se necessário, a prednisona poderia 

ser repetida em ciclos curtos, sempre tentando a retirada de forma gradual. Na última 

avaliação (no mês 12), seis pacientes estavam usando prednisona em doses baixas. 

Embora não seja possível afirmar que o uso de corticoides melhorou o quadro 

musculoesquelético, quando comparado o grupo que usou com o grupo que não usou 

corticoides, na prática clínica foi observada melhora, principalmente, nos pacientes com 

articulações edemaciadas e/ou com tenossinovites.  

Em relação ao uso de DMARDs sintéticos dos pacientes do ambulatório, observou-se 

que os mais utilizados foram as cloroquinas (5 mg/kg/dia de hidroxicloroquina, máximo 400 

mg/dia e 3 mg/kg/ dia de difosfato de cloroquina, máximo 250 mg/dia). Na maioria dos casos 

as cloroquinas foram prescritas associadas a outras medicações.  

Chopra, Saluja, Venugopalan et al., (2014), realizaram um estudo duplo-cego 

randomizado de pacientes que apresentaram artrite mais de seis semanas após a infecção pelo 

CHIKV para avaliar os benefícios da cloroquina sobre o meloxicam. Os autores não 

encontraram diferença estatística entre os dois fármacos. 

A Sociedade Brasileira de Reumatologia e o Ministério da Saúde recomendam o uso 

da cloroquina na fase subaguda e crônica pelos seus efeitos conhecidos na dor e na inflamação 

articular, potencial ação antiviral e porque é de fácil manuseio para o clínico geral quando 

comparada com outros DMARDs sintéticos, como o MTX (MARQUES; DUARTE; 

RANZOLIN, 2017b; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 

No ambulatório, a SSZ não foi prescrita por causa do custo elevado, posologia mais 

complexa e reações colaterais mais frequentes que os outros DMARDs. 
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Resultados preliminares da Coorte Chikbrasil (coorte realizada com dados coletados 

de seis Estados do Brasil) mostram que a SSZ foi prescrita para apenas quatro pacientes 

(0,9%) (MARQUES; DUARTE; RANZOLIN et al., 2017b). 

O MTX foi utilizado na fase crônica em oito dos 72 pacientes associados ao uso de 

corticoide. As indicações foram baseadas na dificuldade do desmame da dose da prednisona e 

manutenção das queixas articulares, principalmente, do edema articular. Vários estudos 

longitudinais avaliaram o uso de metotrexate na fase crônica, porém são estudos abertos não 

controlados ou série de casos (MARQUES; DUARTE; RANZOLIN et al., 2017b). 

No estudo retrospectivo das Ilhas Réunion de 2006-2012, o MTX foi usado em 72 dos 

159 pacientes, com resposta positiva em 54 (JAVELLE; RIBERA; DEGASNE et al., 2015). 

Um paciente com critérios para AR usou leflunomida (LFN) associada ao MTX. Não 

há estudos que envolvam a LFN no tratamento das manifestações articulares pós-FC. As 

recomendações orientam seu uso de acordo com as indicações para AR (MARQUES; 

DUARTE; RANZOLIN et al., 2017b; SIMON; JAVELLE; CABIE et al., 2015). 

Nos 12 meses de acompanhamento, nenhum paciente precisou fazer uso de DMARDs 

biológicos.  

No ambulatório, a amitriptilina e a pregabalina foram utilizadas principalmente 

naqueles pacientes com dor neuropática e/ou dor crônica difusa, respeitando as doses e 

contraindicações dos medicamentos. A amitriptilina se tornou a mais prescrita por estar 

disponível na rede pública de saúde e por ter menor custo de aquisição se comparada à 

pregabalina. 

Em relação à fisioterapia, como comentado, foi indicada para a maioria dos pacientes 

(94, 4%), mas somente 30,5 % conseguiram fazê-la conforme indicado. Isso se deveu à 

dificuldade na marcação tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) como no HU.  

A atividade física foi orientada para todos os pacientes, mas não foi possível avaliar a 

resposta, uma vez que não se seguiu um padrão de atividade física. 

A literatura concorda que a prescrição de fisioterapia traz resultados positivos para os 

pacientes nos estágios subagudos e crônicos da FC, embora a maioria dos estudos não 

descreva as condutas utilizadas nos protocolos terapêuticos (BRITO; SOHSTEN; LEITÃO, 

2016; MARQUES; DUARTE; RANZOLIN et al., 2017b). 

No que se refere ao acompanhamento do quadro musculoesquelético dos pacientes, 

houve uma melhora estatisticamente significativa da dor avaliada pela EVA, diminuição da 

quantidade de articulações dolorosas e edemaciadas. É importante ressaltar que mesmo com 
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acompanhamento regular e tratamento, 37 (51,4%) pacientes mantiveram alguma queixa, seja 

neurológica, vascular e/ou articular, e 33,3% mantiveram dor musculoesquelética.  

Treze pacientes (18%) tiveram uma evolução cíclica do quadro articular e da dor, com 

melhoras e pioras durante o acompanhamento. Esse comportamento da dor já foi descrito na 

literatura (JAVELLE; RIBERA; DEGASNE et al., 2015). 

Após 12 meses de acompanhamento, os pacientes que mantiveram queixas foram 

encaminhados para as diferentes especialidades. No ambulatório da reumatologia, 26 

pacientes continuaram sob acompanhamento. A queixa mais frequente deles era a dor 

musculoesquelética difusa. A doença inflamatória esteve presente em oito pacientes e durante 

o acompanhamento quatro preencheram critérios para AR (dois com FR positivo e dois com 

FR negativo), um para artrite psoriásica e um para gota. Os dois pacientes que não 

preencheram critérios para AR ou espondiloartropatia foram classificados como DAIC pós-

chikungunya. 

No estudo retrospectivo nas Ilhas Réunion, dos 159 pacientes avaliados, 112 

preencheram critérios para doença articular inflamatória; 40 pacientes preencheram critérios 

para AR; 33 para artrite psoriásica; e 21 foram classificados como DAIC pós-FC (JAVELLE; 

RIBERO; DEGASNE et al., 2015). 

Inicialmente, o questionário HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire Disability 

Index) foi aplicado pela pesquisadora no ambulatório. Contudo, devido à quantidade de 

pacientes e pela demora em cada avaliação, não pôde ser aplicado para todos os 72 pacientes. 

Por esse motivo, os resultados do HAQ-DI não foram incluídos nos resultados da pesquisa.  

Seria interessante que além da aplicação do questionário HAQ-DI, houvesse uma 

entrevista e aplicação de testes por um psicólogo experiente para avaliar casos de depressão e 

ansiedade em todos os participantes da pesquisa. 

A criação do ambulatório no HU-UFS para esses pacientes, na sua maioria com 

queixas crônicas pós-FC, foi de fundamental importância no estudo da evolução da FC para 

realizar esta pesquisa. Além disso, serviu para proporcionar suporte clínico e indiretamente 

emocional a um grupo de pacientes atingidos por essa doença, que causa dor crônica e 

influencia no bem-estar do indivíduo, e que até então era pouco conhecida pela população 

geral. No entanto, não foi formada uma equipe multidisciplinar incluindo profissionais como 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e psicólogos para o acompanhamento 

dos pacientes. 

Outro ponto importante a ser destacado é o investimento na educação da equipe da 

atenção básica de saúde, que é a porta de entrada dos pacientes infectados. Por esse motivo, é 
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preciso ter um pessoal treinado para avaliar os casos de FC, identificar a população em risco, 

os quadros graves e/ou atípicos e pacientes que devem ser encaminhados ao reumatologista. 

Saber o momento que o paciente com FC deve ser encaminhado ao reumatologista é 

necessário para evitar sequelas articulares e repercussões negativas na vida emocional, social 

e laboral desse individuo, além de acarretar em gastos e sobrecarga ao sistema de Saúde e 

Previdência Social.   
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8 CONCLUSÕES 

A FC é uma doença viral cuja principal caraterística é a dor articular persistente após a 

fase aguda.  

A população mais foi aquela composta por mulheres de idade média. A forma clínica 

mais frequente é a dor articular na forma de poliartralgia. 

A associação de comorbidades como fator de risco para um quadro articular mais 

intenso foi descrita na literatura. Neste trabalho foi encontrada essa associação. 

Aqueles pacientes com antecedentes reumatológicos prévios pioraram o quadro 

musculoesquelético já existente após a infecção pelo CHIKV. 

O tratamento foi feito seguindo as recomendações dos principais protocolos para o 

manejo clínico e tratamento da FC. O uso de analgésicos comuns, opioides fracos e AINEs 

auxiliaram no controle da dor. Foram prescritos corticosteroides para a maioria dos pacientes 

com boa resposta clínica, mas não foi estatisticamente significativo quando comparados os 

grupos. 

No geral, os pacientes melhoraram durante o acompanhamento, porém após os 12 

meses, mais da metade dos pacientes ainda permaneceram com alguma queixa. Desses 

pacientes, 33% mantiveram queixas musculoesqueléticas e a dor difusa foi a mais frequente.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome do projeto: Epidemiologia e manifestações reumatológicas em pacientes pós-febre 

chikungunya. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO E DO RESPONSÁVEL 

 

NOME DO PACIENTE: _______________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº:________________________SEXO: M             F  

DATA NASCIMENTO (dd/mm/aaaa) ___________________ 

ENDEREÇO:__________________________________________.Nº ___________ 

BAIRRO: _______________________________ CIDADE ____________________ CEP 

______________ TEL: ( ) __________  

 

 

 

Instituição:________________________________________________________  

Data de preenchimento: (dd/mm/aaaa) _____________________  

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Pesquisador Principal: Alejandra Debbo, HU da UFS, Aracaju-Sergipe-Brasil. 
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Convite e Objetivo: você está sendo convidado a participar de um estudo cujo objetivo é 

identificar pessoas que tem infecção por vírus chikungunya manifestação, clínica e suas 

complicações, como dores articulares persistentes.  Após lhe ser explicado o que contém neste 

documento, você pode perguntar tudo sobre a pesquisa a seu médico. Todos os pacientes 

diagnosticados serão convidados a participar do estudo. Caso decida participar do estudo, 

você será solicitado a assinar este consentimento. Aproximadamente 70 pessoas participarão 

deste estudo.  

Participação voluntária: sua participação é voluntária. Você pode se recusar a participar ou 

pode desistir da participação no estudo a qualquer momento. Sua recusa em participar ou 

desistir de participar do estudo não afetará de modo algum qualquer tratamento que você 

estiver recebendo.  

Finalidade do estudo: este estudo visa determinar as características clínicas e 

epidemiológicas dos pacientes com febre chikungunya. 

Procedimentos: caso você aceite participar do estudo, um questionário será feito para saber 

onde você mora, sua ocupação e seus hábitos, manifestações clínicas no início da doença e 

tratamentos feitos. Um médico o examinará para ver as características de sua doença. Você 

realizará os exames de sangue gerais, sorologias IgG e IgM e RT- PCR para o vírus 

chikungunya. A participação nesta pesquisa não impede você de participar de outra pesquisa, 

contanto que não mude o tratamento que vai receber.  

Confidencialidade: qualquer informação obtida durante este estudo será confidencial, sendo 

apenas compartilhada com outros membros da equipe médica do Comitê de Ética do Hospital 

Universitário. Embora os resultados obtidos neste estudo sejam publicados, não haverá na 

apresentação destes resultados meios que possam identificar os participantes. Suas fichas 

clínicas e os resultados de seus exames poderão ser também vistos pelo Comitê de Ética do 

Hospital Universitário. Fotos suas poderão ser mostradas em público sem identificar você e 

protegendo partes íntimas. 

Análise de riscos e benefícios: todos os exames coletados são partes da rotina utilizada para 

o diagnóstico de febre chikungunya e diagnóstico diferencial com outras doenças, os quais 

você faria mesmo se não participasse do estudo. A retirada de sangue pode causar dor no local 

da punção com a agulha e raramente pode ocorrer sangramento ou formação de hematoma. 

Após o diagnóstico da doença, você será tratado com medicações para reduzir os sintomas das 
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doenças. Não existe tratamento específico para a febre chikungunya. Este tratamento será 

acompanhado no Hospital Universitário ou no centro clínico da UNIMED.  

Retorno de benefício para o sujeito e para a sociedade: o melhor conhecimento da clínica 

e epidemiologia poderá contribuir no futuro para melhorar o manejo e tratamento de pacientes 

com manifestações articulares persistentes após a infecção. 

 Custos: você não terá custos com a participação no estudo. Você não receberá nenhum 

pagamento para participar desta pesquisa.  

Esclarecimentos: caso tenha alguma pergunta ou apresente alguma complicação relacionada 

aos procedimentos realizados na pesquisa, você pode ligar para Dra. Alejandra Debbo (Tel: 

(79) 99144-2302). Caso você queira saber alguma coisa sobre os seus direitos, você pode 

procurar o Comitê de Ética do Hospital Universitário, cujo endereço consta no início deste 

consentimento.  

Consentimento: se você leu o consentimento informado ou este lhe foi explicado e você 

concorda em participar do estudo, favor assinar o nome abaixo. Uma cópia deste 

consentimento lhe será entregue.  

Marcar um X: 

ACEITO: 

NÃO ACEITO: 

__________________________________________________ _________________________  

Assinatura ou impressão do participante                             Data                       Hora  

 

_________________________________ _________ ________________________________ 

Nome/Assinatura do pesquisador                                        Data                        Hora  

 

________________________________________________________ ___________________ 

Nome/Assinatura da testemunha                                         Data                       Hora  
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APÊNDICE B 

 

AMBULATÓRIO DE ARTRALGIAS E ARTRITE PÓS-FEBRE CHIKUNGUNYA 

HU - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRIMEIRA CONSULTA 

1. DADOS DO PACIENTE: 

 

Data atual:                                                                     Número do prontuário: 

 

Nome:                                                                             Procedência: 

 

Endereço:                                                                       Telefone para contato: 

 

Data de nascimento:                                                      Idade: 

 

Sexo:                                                                               Raça: 

 

Estado civil: 

 

Escolaridade:  

1. Analfabeto (   ) 

2. Ensino fundamental: completo (   ) incompleto (   ) 

3. Ensino médio: completo (   ) incompleto (   ) 

4. Ensino superior: completo (   ) incompleto (   ) 

 

Ocupação: 

 

Renda familiar:  < 1 salário mínimo (...) 1 salário mínimo (...)  1-2 salários mínimos (...)  

>2 salários mínimos (...) 

 

2. DADOS CLÍNICOS: 

Data do início dos sintomas:                                          Duração total de sintomas (meses): 
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Sintomas apresentados no início do quadro: 

 

 Duração dos sintomas (dias) 

Sintomas Presente Ausente 1 2 3 4 >4 

Febre        

Fadiga/anorexia        

Artralgias/artrites        

Parestesias        

Cefaleia        

Mialgias        

Dor nas costas        

Exantema/prurido        

Ulceras/edema em MII        

Hiperemia conjuntival        

Dor retro orbitária        

Poliadenopatia        

Dor abdominal        

Náuseas/vômitos        

Diarreia        

 

Consulta no PS: sim (   )  não (   )      1 vez (    )     2vezes (   )    >2 vezes (   ) 

 

Casos na família/vizinhos próximos: sim (   )  não (   ) 

 

Outras manifestações (oftalmológicas, dermatológicas, neurológicas, hematológicas, 

cardíacas, renais, outras):  

Antecedentes pessoais e medicações em uso: 
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Hipertensão arterial (...)  diabetes mellitus (...)  dislipidemia (...)  doença cardiovascular (...) 

insuficiência cardíaca (...)  tireoideopatia (...)  asma (...).  

Doença pulmonar obstrutiva crônica (...)  psoríase (...)  olho seco (...)  uveíte (...)  obesidade 

(...)  doença renal crônica (...)  Outra:  

Tabagismo atual (...)  tabagismo inativo  (...)  nunca fumou (...)  carga tabágica (maços/dia x 

anos): 

Etilismo: Sim (...)  Não (...) (15 doses/semana para os homens e 10 doses/semana para 

mulheres - Uma dose equivale a aproximadamente 285 ml de cerveja, 120 ml de vinho e 

aproximadamente 30 ml de destilado (whisky, vodka, etc). 

 

Antecedentes reumatológicos prévios e medicações em uso: 

 

 

 

Piora dos sintomas após infecção: muito (...)  média (...) pouca (...) muito pouca (...) 

Quadro articular: 

Início do quadro: monoarticular (...)  

                              poliarticular (...)  

                              monoarticular (...)  

                              migratória (...)  

                              aditiva (...) 

 

Articulações dolorosas                    Articulações edemaciadas 

 

Total:                                              Total: 
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Eva inicial (0-10):    

                                                       

Eva atual (0-10): paciente (...) médico (...) 

 

Rigidez matinal: sim (...) não (...)  Tempo:                               

 

 Tenossinovite: sim (...)  não (...)                       Especificar local: 

 

Fasciíte plantar: sim (...)  não (...) 

 

Dor axial (cervicalgia, dorsalgia, lombalgia): sim  (...)  não (...) qual: 

 

Inflamatória (...) mecânica (...) mista (...) 

 

Tinell: sim (...) não (...)           Phalen: sim (...) não (...)  

 

Alterações cutâneas: sim (...)  não (...)  Especificar:  

 

Alterações vasculares: sim (...)  não (...)        Edema: sim  (...)  não..(...) 

 

Outros achados no exame físico: 

 

3. MEDICAÇÕES JÁ USADAS: 

Medicações 
Dose e 

frequência diária 
Tempo de uso 

Paracetamol   

Dipirona   

AINEs (qual):   

Opiáceos fracos (qual):   

Corticoesteroides (qual):   

Antimaláricos (qual):   

Outros (antineuropáticos, etc):   
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Uso de corticoide prévio: sim (...) não (...) 

Quantidade de ciclos de corticoide: 1 (...)  2 (...)  >2 (...) 

MEDICAÇÕES ATUAIS: 

Medicações 
Dose e frequência 

diária 
Tempo de uso 

Paracetamol   

Dipirona   

AINEs (qual);   

Opiáceos fracos (qual):   

Corticosteroides (qual)   

Antimaláricos (qual)   

Outros (antineuropáticos, etc):   

 

Hipóteses diagnósticas: 

 

Exames solicitados: 

 

PCR CHIKV: sim (...) não (...)  CHIK IgG  sim(...)  não (...)  IgM  sim (...)  não (   ) 

 

Tratamento: 

 

Observações:  
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APÊNDICE C 

 

AMBULATÓRIO DE ARTRALGIAS E ARTRITE PÓS-FEBRE CHIKUNGUNYA 

HU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Quadro articular 

<3 meses: 

>3 meses: 

Nome:                                               Prontuário: 

Data de nascimento:                       Data do 1° atendimento: 

 

Data     

Peso/ altura:     

Pressão arterial:     

 Dose     

Dose     

Ef. Colat.     

 

 

 

Dose     

Dose     

Ef. Colat.     

 Dose     

Dose     

E f. Colat.     

Fisioterapia     

Alt. Cutânea/Ocular     

Dor abdominal/ TGI     

Adenomegalia     

Tendinite/entesite/fasciíte     

Boca seca/olho seco     

Outras alterações      
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Data     

Artralgia 

(AL) 

Artrite 

(AT) 

Edema (E) 

Limitação/ 

sequela (L) 

    

Rigidez 

 (t em min) 

    

VHS/PCR     

EVA (M/P)     

HAQ      

DAS28/ 

BASDAI 

    

Relação à 

última 

consulta 

(paciente) 
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Data Observação Diagnósticos Conduta 
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APÊNDICE D 

 

FLUXOGRAMA DE EXAMES 

Nome: 

 Data: Data: Data: Data: 

Hb/Hto     

Plaquetas     

Leucograma     

VHS/ PCR     

HLA B27     

FR     

Anti CCP     

TGO/TGP     

GGT/FA     

Albumina     

BT/BD/BI     

TP/INR     

TTPA     

U/ CR     

NA/K/CL/MG     

CA/P     

25 H VIT D     

GLICEMIA     

COL/LDL/HDL/ 

VLDL/TG 
    

T4L/TSH     

EAS     

ANTI HBS     

ANTI HBC     

ANTI HCV     

HBS AG     

ANTI HIV     

PCR VIRAL 

CHIV/ZIKV/ 

DENV 

    

Chikungunya 

IgG/IgM 
    

Zika IgG/IgM     

Dengue IgG/IgM     

Rx tórax 

 
    

Rx articulações     

DXA     

PPD     

PPF     

Outros 

 
    

 


