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OBJETIVOS

Este estudo tem por objetivo identificar casos

de chikungunya notificados no município de

Cacoal-RO, bem como pacientes internados no

Hospital Regional de Cacoal (HRC) por esse

agravo no ano de 2018.

A Chikungunya é uma arbovirose causada

pelo vírus Chikungunya (CHIKV), da família

Togaviridae e do gênero Alphavirus. A

transmissão ocorre através da picada de fêmeas

dos mosquitos Aedes Aegypti e Aedes

albopictus infectadas pelo CHIKV.

Clinicamente os sinais e sintomas são

parecidos aos da dengue: febre de início agudo,

dores articulares e musculares, cefaleia, náusea,

fadiga e exantema. A principal manifestação

clínica são as fortes dores nas articulações, que

muitas vezes podem estar acompanhadas de

edema.

INTRODUÇÃO

Diante do exposto pode-se concluir que no município de Cacoal concentra-se os principais casos suspeitos e

confirmados de chikungunya considerando-se que as notificações incluíram pacientes oriundos de municípios circunvizinhos,

estando o HRC como principal local de referência na identificação dos casos, além disso a taxa de casos confirmados de

20,51% demostra a importância da realização do diagnóstico diferencial em relação a outras doenças febris agudas e que o

diagnóstico e tratamento em tempo oportuno é fundamental para que se evite implicações negativas sobre a qualidade de

vida e redução da produtividade da população.

CONCLUSÃO

De acordo com o SINAN durante o período de janeiro a

junho do ano de 2018, 39 casos de chikungunya foram

notificados no município de Cacoal-RO, destes 79,48% foram

considerados descartados e 66,66% dos casos notificados

envolveram usuários residentes no próprio município, sendo

que 30,76% das notificações ocorreram no Hospital Regional

de Cacoal.

No geral, Cacoal-RO obteve 8 casos confirmados de

chikungunya, sendo 6 desses residentes do próprio município

e 4 casos positivos foram notificados no HRC.
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CASOS DE CHIKUNGUNYA NOTIFICADOS NO 

MUNICÍPIO DE CACOAL-RO

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico,

descritivo e retrospectivo, com abordagem

quantitativa de casos notificados ao Sistema

de Informação de Agravos de Notificação

(SINAN).
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CASOS DE 
CHIKUNGUNYA

FA FR

CONFIRMADOS 8 20,52%

DESCARTADOS 31 79,48%

TOTAL 39 100%

TABELA – Casos de Chikungunya notificados no município

de Cacoal, RO. 2018.


