
Foram confirmados 1.499 casos no município de 
Sobral em 2016-2017. Destes, os distritos de 
residência que mais registraram casos foram 
Taperuaba (22,9%), Sinhá Sabóia (15,0%) e 
Terrenos Novos (14,5%). Em relação à faixa etária, 
os pacientes com maior registro de casos estavam 
situados com idades entre 20 a 34 anos (31,7%), 35 
a 49 anos (25,2%) e 50 a 64 anos (15,7%). Já ao 
analisarmos o sexo, pacientes masculinos 
registraram cerca de 38% dos casos e femininos 
62%. 

A Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus 
Chikungunya (CHIKV). A viremia persiste por até dez 
dias após o surgimento das manifestações clínicas 
e, para boa parte dos pacientes, as dores nas 
articulações podem persistir por meses. A 
transmissão se dá através da picada de fêmeas dos 
m o s q u i t o s A e d e s a e g y p t i e A e d e s 
albopictus infectadas pelo CHIKV , que se 
reproduzem principalmente em água parada. O vírus 
pode afetar pessoas de qualquer idade ou sexo, 
mas os sinais e sintomas podem ser mais graves em 
idosos, recém nascidos de mães virêmicas próximo 
ao parto e pessoas com doenças crônicas - que 
podem ter a doença de base descompensada.

Evidências demonstram que o armazenamento de 
água para consumo - observados em distritos 
distantes da sede ou em regiões em extremos da 
cidade e, portanto, com maior dificuldade de 
disponibilidade de água encanada, ainda mais nos 
períodos de seca - se torna um fator de risco em 
potencial, elevando consideravelmente os casos em 
distritos como Taperuaba e nos bairros Sinhá Sabóia 
e Terrenos Novos que, juntos registraram 52,4% dos 
casos confirmados. 
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OBJETIVOS
Analisar a situação epidemiológica de pacientes com 
casos confirmados de Chikungunya em Sobral-CE 
em 2016 e 2017, a fim de dimensionar ações que 
visam a promoção da saúde local.

DISCUSSÃO

RESULTADOS
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CHIKUNGUNYA NA ZONA NORTE DO CEARÁ:  
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE EM 2016/2017

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo e 
descritivo conta com a utilização de dados obtidos a 
partir do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação – SINAN, por intermédio da Vigilância 
Epidemiológica do município de Sobral. Foram 
analisados os casos confirmados e notificados de 
Chukungunya no município de Sobral – CE, no 
período dos últimos dois anos (2016 e 2017), em 
relação às variáveis: ano, faixa etária, sexo, distrito 
de residência e evolução.
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INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO
Conhecer este perfil epidemiológico pode prover ao 
poder público informações que o permitam promover 
estratégias que visem estimular medidas simples e 
acessíveis.


