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Este estudo teve por objetivo, descrever os padrões dos óbitos

por Chikungunya de residentes no município de João Pessoa-

Paraíba, ocorridos no ano de 2016.

A infecção pelo Chikungunya vírus é importante agravo de

interesse em saúde pública no grupo das arboviroses e apresenta

muitas semelhanças com a Dengue e desde a sua introdução no

território brasileiro, principalmente na região Nordeste no ano de 2015

trouxe importantes mudanças nos padrões clínicos de morbi-

mortalidade por arbovírus. Inicialmente, acreditava-se que a doença,

cujos sintomas podem durar meses, apresentasse cura universal1

contudo, observou-se em estudos realizados nas Ilhas Reunião, Índia e

Brasil que nos momentos epidêmicos, houve aumento das taxas de

mortalidade geral além do esperado1,2,3,4. Por essa razão torna-se

necessária a investigação e discussão dos casos suspeitos

Dessa forma, assim como outros estudos e a partir dos achados

nesse grupo de casos com clínica que favorecem o agravamento de

infecções virais, recomenda-se induzir rigorosamente os protocolos de

manejo clínico adequados nos serviços de saúde, principalmente junto

a indivíduos que possuem estas condições clínicas apresentadas.

Em 2016, ocorreu a primeira notificação autóctone de

Chikungunya no município de João Pessoa, que experimentou uma

incidência de 421,59 casos/100.000 habitantes, com 16 óbitos pelo

agravo (letalidade de 0,47%). Os óbitos ocorreram em indivíduos com

idade máxima e mediana de 92 e 74 anos, respectivamente e idade

mínima de 10 meses. O grupo que concentrou o maior número de

casos foram o de pessoas com idade superior a 80 anos (n=8; 50%).

Quanto à variável sexo, foram 5 óbitos (31,25%) do sexo masculino e

11 (68,75%) do sexo feminino. A mediana entre início dos sintomas e

data do óbito foi de 20 dias, com mínimo de 7 e máximo de 54 dias. A

investigação epidemiológica dos casos mostrou que os indivíduos

possuíam pelo menos uma co-morbidade, totalizando 19 menções.

Hipertensão Arterial (n=8; 42,11%), Diabetes Mellitus (n=4; 21,05%),

Cardiopatias (n=3; 15,79%), Aterosclerose (n=1; 5,26%), Doença

Renal Crônica (n=1; 5,26%), DPOC (n=1; 5,26%) e Aids (n=1;

5,26%). Destaca-se que, o desenvolvimento da clínica provocada pelo

vírus do Chikungunya tem caráter crônico em expressiva parte da

população, que indivíduos que foram a óbito possuíam co-morbidades

à infecção pelo Chikungunya e elevada faixa etária (maior que 80

anos).
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CHIKUNGUNYA E CO-MORBIDADES EM ÓBITOS DE RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

PESSOA – PARAÍBA, NO ANO DE 2016.

Trata-se de um estudo descritivo, a partir de uma série de casos.

A identificação dos casos que deveriam ser investigados partia ou da

menção na declaração de óbito (DO) de alguma das arboviroses já

identificadas no município (dengue, zika ou chikungunya) ou da

notificação de óbito dos casos acompanhados no SINAN mesmo sem

menção na DO. Utilizou-se da ficha de investigação de óbitos e a

ficha de notificação compulsória de arboviroses adaptada para o

município de João Pessoa.

O processo investigativo permitiu recuperar doenças

preexistentes nem sempre mencionadas nas declarações de óbito.

Os resultados de cada investigação foram catalogados em

planilha de Excel para Windows gerando um banco de dados o qual

foi analisado por meio de estatística descritiva de modo a identificar o

perfil epidemiológico dos casos que evoluíram para o desfecho óbito

nos residentes de João Pessoa, capital do estado da Paraíba no ano

de 2016. Além disso, foram calculadas as taxas de incidência e

letalidade da doença.

Secretaria de Saúde de João Pessoa
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Gerência de Vigilância Epidemiológica

Doenças preexistentes N %

Hipertensão arterial 8 42,11

Diabetes 4 21,05

Cardiopatia 3 15,79

Aterosclerose 1 5,26

Doença renal crônica 1 5,26

DPOC 1 5,26

Aids 1 5,26

Total 19 100,00

Quadro 1: Número e proporção de co-morbidades encontradas no

processo de investigação de óbitos por Chikungunya. João

Pessoa, 2016.
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