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OBJETIVO

O objetivo foi descrever as causas associadas ao óbito por

chikungunya, a causa básica de óbito quando chikungunya foi causa

associada e perfil dos óbitos.

O elevado número de óbitos por chikungunya é reportado desde

2005, durante a epidemia das Ilhas Reunião, onde se estimou que o

número de óbitos causados direta ou indiretamente por chikungunya

foi de 1/1000 casos. Nas epidemias recentes documentadas nas

Américas também observou-se cenário semelhante, com destaque

para países como República Dominicana, Colômbia e Brasil. Mesmo

na ausência de menção de chikungunya nas declarações de óbito,

observou-se um excesso de óbitos em diversas faixas etárias,

concomitantes a epidemia da doença

INTRODUÇÃO

Os óbitos por chikungunya têm sido relatados em outras partes do mundo como

causa básica ou causa associada geralmente em decorrência da

descompensação das doenças pré-existentes. A morte é associada ao

acometimento dos sistemas circulatório, respiratório, endócrino e nervoso,

resultados semelhantes ao encontrado neste trabalho. Um estudo com pacientes

hospitalizados por chikungunya observou que 83% possuíam doenças pré-

existentes e aproximadamente 42% destes tiveram exacerbação da doença de

base. Uma das doenças pré-existentes que merece destaque é a diabetes, onde

se observou impacto negativo no controle glicêmico ao comparar pessoas com

chikungunya diabéticas com não diabéticas. O risco de morte por chikungunya

aumenta com a idade, assim como hipertensão, doenças respiratórias e

cardíacas são mais comumente observados em pessoas acima de 45 anos, e

constituem fatores de risco independentes para manifestações graves de

chikungunya. Algumas destas manifestações graves relacionadas ao sistema

nervoso e sepse podem ser resultantes de efeito direto do virus chikungunya. A

causa básica de óbito, quando chikungunya foi causa associada deveria ser

atentamente obervada, pois não difere das causas associadas em que

chikungunya foi causa básica de óbito. O Sistema de Informação sobre

Mortalidade deve ser constantemente revisado para corrigir possível

subnotificação de casos de chikungunya no Sinan.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Foram registrados no SIM 799 mortes com menção de chikungunya

considerando todas as causas; sendo 568 como causa básica e 231

como causa associada. A mediana de idade foi de 69 anos (0-108),

401 sexo masculino e 398 feminino. Dos casos com menção de

chikungunya na causa básica, as causas associadas mais frequentes

foram as infecciosas (45%), as do aparelho respiratório (41%),

seguida do circulatório (38%), geniturinário (20%), endócrino (19%) e

sistema nervoso (13%) e sinais e sintomas (41%), figura 1.

RESULTADOS
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional descritivo utilizando dados do

Sistema de Informação sobre Mortalidade-SIM no período de 2015 a

2017. Foram extraídos do SIM os casos com CID-10=A92.0

mencionado em qualquer linha da declaração de óbito. A análise foi

realizada segundo os grandes grupos de causas e subcategorias

para as mais frequentes. O perfil foi descrito para as variáveis sexo e

faixa etária.
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Fonte: MS/Sistema de Informação sobre Mortalidade.

As subcategorias mais frequentes das infecciosas foram septicemia não

especificada (75%), do aparelho respiratório foram: pneumonia (19%) e

insuficiência respiratória (19%); circulatório: infarto agudo do miocárdio (9%),

parada cardíaca (7%) e insuficiência cardíaca (7%); geniturinário: insuficiência

renal aguda (45%) e insuficiência do trato urinário (32%); endócrino: diabetes

mellitus (49%); e sistema nervoso: SGB (22%). Quando chikungunya foi causa

associada, as causas básicas de óbito mais frequentes foram as do aparelho

circulatório (37%), infecciosas (17%), endócrino (11%) e sistema nervoso (8%).

As subcategorias do aparelho circulatório mais frequentes foram: infarto agudo do

miocárdio (18%) e AVC (15%); infecciosas: encefalite viral (23%) e septicemia

(13%); endócrino: 62% diabetes mellitus e do sistema nervoso: Doença de

Alzheimer (39%) e SGB (17%). As subcategorias variaram conforme faixa etária.

O número de óbitos registrados no SIM tendo chikungunya como causa básica ou

associada foi 1,5 e 2 vezes maior que o registrado no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan), sugerindo sub-registro do Sinan para óbito.

Figura 1 - Causas associadas ao óbito por chikungunya, conforme

faixa etária, Brasil, 2015 a 2017
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