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MATERIAL E MÉTODOS

Neste trabalho, analisamos 1276 amostras de pacientes com suspeita clínica de

doença por arbovírus coletadas entre 2014 e 2016 no RS. As amostras foram

analisados por PCR ou IgM/IgG/MAC-ELISA de acordo com a oportunidade de

coleta e a data de início dos sintomas. Dados clínicos e demográficos foram

coletados e descritos; casos de microcefalia associados com infecção congênita

também foram analisados.

A recente emergência das arboviroses causadas pelos vírus Chikungunya (CHIKV) e

Zika (ZIKV) no Brasil vem apresentando impactos na saúde humana e na economia

do país e de países vizinhos. Apesar dos surtos ocorrerem principalmente em áreas

tropicais, um número significativo de casos foi observado principalmente entre

2014 e 2016 no Rio Grande do Sul (RS), região temperada com predominância de

clima subtropical úmido no Sul do Brasil. Desta forma, a vigilância destas

arboviroses é uma medida de saúde pública fundamental para o controle das

infecções e o tratamento dos pacientes.

INTRODUÇÃO

CHIKUNGUNYA E ZIKA NO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL (2014–2016)

RESULTADOS

Os primeiros casos confirmados de CHIKV e ZIKV no RS foram casos importados em 2014 e 2015, respectivamente. As primeiras infecções autóctones ocorreram em 2016 para

ambos os vírus (Figura 1), com um total de 5 casos autóctones de CHIKV (de um total de 101 casos) e 44 de ZIKV (de um total de 88 casos). A maioria dos casos se concentrou

nas Regiões Noroeste, Metropolitana e na capital Porto Alegre, que são regiões de maior densidade populacional e maior atividade econômica. A Figura 1B e 1C mostra a

ocorrência de casos em cada semana epidemiológica ao longo de 2014–2016.

A maioria dos pacientes apresentou idade superior a 21 anos (Tabela 1). Os principais sintomas apresentados foram febre, artralgia, mialgia e dor de cabeça, sendo a

frequência desses sintomas maior em pacientes infectados por CHIKV. Por outro lado, pacientes infectados por ZIKV apresentaram mais erupção cutânea e prurido (Figura 2).

Três casos de Síndrome da Zika Congênita foram confirmados com base nos resultados laboratoriais, dados clínico-epidemiológicos e imagens radiológicas de 189 mães/bebês

suspeitos. Outros 20 casos de microcefalia associados com infecção congênita foram confirmados por agentes do STORCH: 10 por sífilis, 6 por toxoplasmose e 4 por

citomegalovírus.
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Este estudo analisou e descreveu os primeiros casos de infecção por CHIKV e ZIKV no Rio Grande do Sul.

Considerando a co-circulação de diferentes arbovírus no RS, incluindo o vírus da Dengue, CHIK e ZIKV, e a

presença dos vetores Aedes aegypti e Aedes albopictus na região, o correto diagnóstico diferencial clínico e

laboratorial entre o ZIKV, o CHIKV e o DENV, aliado à vigilância epidemiológica de casos suspeitos de

infecção por esses arbovírus, são fundamentais para o tratamento adequado dos pacientes e para a

condução das ações de vigilância, contribuindo para o controle e prevenção de tais doenças. Mais estudos

são necessários para abordar os efeitos dessas infecções por arbovírus no Brasil e nos países vizinhos, e

esforços para o desenvolvimento de vacinas e terapias precisam ser acelerados.

CONCLUSÃO

Figura 1. Casos de infecção pelos vírus Chikungunya (CHIKV) e Zika (ZIKV) no Rio Grande do Sul, Brasil, 2014–2016. A:

distribuição geográfica dos casos de CHIKV e ZIKV. B e C: distribuição dos casos de CHIKV e ZIKV de acordo com a

Semana Epidemiológica (SE).

Figura 2. Frequência dos sintomas das infecções pelos vírus

Chikungunya (CHIKV) e Zika (ZIKV) em pacientes no Rio Grande do

Sul, Brasil, 2014–2016.
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