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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar os aspectos epidemiológicos, clínicos e 

geográficos da febre chikungunya na área urbana do munícipio de Mossoró-RN. Trata-se de 

um estudo epidemiológico analítico e transversal, com abordagem quantitativa não-

experimental, realizado nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Conchecita Ciarlini e 

Raimundo Benjamim Franco. A população do estudo foi composta pelos usuários atendidos 

nas referidas UPAs entre janeiro 2015 a dezembro de 2017, notificados como caso de febre 

chikungunya e registrados nos livros de registro de doenças de notificação compulsória e 

correspondeu a 3317 indivíduos na UPA Conchecita Ciarlini e a 1460 na UPA Raimundo 

Benjamim Franco, totalizando 4.777 indivíduos. Para a obtenção dos dados clínicos e 

epidemiológicos calculou-se uma amostra do tipo aleatória estratificada considerando um 

intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 4,16% apresentando a seguinte 

distribuição nos estratos: 345 indivíduos na UPA de Conchecita Ciarlini e 152 na UPA 

Raimundo Benjamim Franco. Para os dados espaciais, optou-se por trabalhar com a 

população total de casos atendidos nas duas UPAs, respeitando os critérios de inclusão e 

exclusão do estudo. A coleta de dados foi realizada em três etapas: definição da população-

alvo e obtenção dos dados clínicos e epidemiológicos; obtenção dos endereços dos indivíduos 

identificados como caso de febre chikungunya atendidos nas UPAs no período do estudo e 

visita in loco nos bairros onde se identificou o maior número de casos da doença. Para análise 

dos dados utilizou-se o software estatístico Statistical Package for Social Sciences versão 

25.0 e aplicou-se o teste estatístico Qui-Quadrado (χ²), considerando-se um nível de 

significância de 5%. A localização do endereço dos pacientes foi realizada através do uso do 

Geocode Cells. O software QGIS 2.18 Las Palmas foi utilizado para a espacialização das 

coordenadas e a técnica abordada para a espacialização dos casos foi a estimativa de 

densidade Kernel. Constatou-se que a maioria dos indivíduos estão compreendidos na faixa 

etária de 21 a 40 anos (40,04%, n= 199) e são do sexo feminino (50,91%, n=253). No que se 

refere à ocupação, observou-se o predomínio de trabalhos formais (24,14% n=120). Em 

relação ao ano de atendimento, o maior número de casos de febre chikungunya aconteceu em 

2016 (71,43%, n=355). A artralgia (81,49%, n=405) foi o principal sintoma apresentado pelos 

indivíduos e a conduta clínica adotada durante os atendimentos foi baseada principalmente na 

prescrição de medicamentos (96,18%, n=478). Quando se avaliou a distribuição espacial da 

doença nos três anos de realização do estudo, observou-se uma maior incidência nos bairros 



 
 

Santo Antônio, Barrocas, Bom Jardim, Paredões, Boa Vista, Lagoa do Mato, Alto da 

Conceição, Belo Horizonte e Aeroporto. Este estudo se traduz, portanto, como um importante 

instrumento para o desenvolvimento de ações de vigilância epidemiológica voltadas ao 

combate da febre chikugunya no município, pois permite conhecer qual a parcela da 

população mais susceptível a doença e a identificação dos bairros e regiões da cidade que 

necessitam de maior investimento em ações de combate ao Aedes aegypti e a doença.  

 

Palavras-chave: Análise Espacial, Epidemiologia, Doenças Crônicas, Doenças 

Transmissíveis Emergentes, Febre de Chikungunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this work is to analyze and describe the clinical, epidemiological and 

geographical aspects of the chikungunya fever in the urban area of Mossoró-RN. It is an 

analytical and cross-sectional epidemiological study with a non-experimental quantitative 

approach applied in both Conchecita Ciarlini and Raimundo Benjamim Franco Emergency 

Care Units (ECU). The study population was comprised of patients that attended the referred 

ECUs between january 2015 and december 2017, being identified as chikungunya fever cases 

and registered in the compulsory disease notification records, which totaled 4.777 individuals. 

Of these individuals, 3317 were from the Conchecita Ciarlini ECU and 1460 from the 

Raimundo Benjamim Franco ECU. In order to obtain the clinical and epidemiological data, a 

random stratified sample was calculated considering a confidence interval of 95% and an 

error margin of 4.16%, which returned the following results: 345 patients from the Conchecita 

Ciarlini ECU and 152 from the Raimundo Benjamim Franco ECU. For spatial data, the total 

population of all attended cases in both ECUs, with the exception of some patients that met 

this study exclusion criteria, was considered. Data collection was divided into three steps: 

defining target population and obtaining clinical and epidemiological data; obtaining the 

addresses of the chikungunya fever patients treated at both ECUs during the study period and, 

finally, in loco visits to the neighborhood where most cases of the disease were identified. 

Data analysis applied the Chi-Square (χ²) statistical test with a significance level of 5% using 

the Statistical Package for Social Sciences statistical software version 25.0. The localization 

of patients’ addresses used Geocode Cells. The QGIS 2.18 Las Palmas software was used for 

the spatialization of coordinates and the used approach for case spatialization was Kernel 

density estimation. Most individuals were women (50.91%, n=253) in the age range of 21 to 

40 years old. Regarding their occupation, most patients are formally employed (24.14, 

n=120). The largest number of chikungunya fever cases occurred in 2016 (71.43%, n=355). 

Arthralgia (81.49%, n=405) was the main manifested symptom by individuals and the clinical 

conduct adopted during care was medication prescription (96.18%, n=478). The spatial 

distribution of the disease during the three years of study showed a higher incidence in the 

Santo Antônio, Barrocas, Bom Jardim, Paredões, Boa Vista, Lagoa do Mato, Alto da 

Conceição, Belo Horizonte and Aeroporto neighborhoods. This study is an important tool for 

the development of effective epidemiological vigilance actions that aims to combat 

chikungunya fever in Mossoró, since it profiles the population most susceptible to the disease 



 
 

and identifies neighborhoods and regions of the city that need more investments in combating 

Aedes aegypti and the disease.  

 

Keywords: Spatial Analysis, Epidemiology, Chronic Diseases, Emerging Communicable 

Diseases, Chikungunya Fever. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FEBRE CHIKUNGUNYA 

 

 

A febre chikungunya é uma arbovirose provocada pelo vírus Chikungunya (CHIKV), 

membro da família Togaviridae e do gênero Alphavirus, conhecido por possuir alta 

flexibilidade genética, o que produz grande variabilidade de genótipos e permite que a espécie 

se adapte facilmente a diferentes hospedeiros e vetores (Joubert et al., 2012; Figueiredo e 

Figueiredo, 2014; Donalisio, Freitas, Zuben, 2017).  

Essa capacidade de adaptação possibilitou a rápida disseminação do vírus, que foi 

descrito inicialmente em 1952 em um surto da doença na Tanzânia, onde se originou a palavra 

Chikungunya, que deriva da língua Makonde e significa “aqueles que se dobram”, referência 

a posição curvada que o paciente adota devido as dores articulares provocadas pela doença. 

Posteriormente, o vírus foi encontrado no continente asiático e em países do ocidente, de 

modo que à doença adquiriu caráter pandêmico a partir de 2004 (Joubert et al., 2012; 

Figueiredo e Figueiredo, 2014; Donalisio, Freitas, Zuben, 2017).  

A febre chikungunya é transmitida principalmente através da picada do mosquito 

infectado, sendo o Aedes aegypti e o Aedes albopictus os vetores de transmissão mais 

conhecidos. Essas espécies são comumente encontradas em regiões de clima tropical, como é 

o caso de vários países da Ásia, África e América do Sul, uma vez que este favorece sua 

reprodução e desenvolvimento, contribuindo ainda mais para a expansão geográfica dessa 

doença (Sánchez et al., 2014; Oliveira et al., 2016). 

O Aedes aegypti é o mais prevalente nas Américas, sendo encontrado também em 

países da Ásia. A rápida multiplicação desse vetor no continente e, mais especificamente, no 

Brasil, se deu também pelo cenário de grande desenvolvimento econômico vivido no início do 

século XXI, marcado pelo crescimento desordenado dos centros urbanos e industriais. 

Concomitante à urbanização, surgiram diferentes problemas de saneamento e tratamento de 

resíduos, proporcionando condições ideais para a evolução do ciclo de vida do mosquito 

(Brasil, 2009). 

Uma vez inoculado no organismo, o vírus pode permanecer em incubação por período 

variável de um a doze dias. Algumas pessoas desenvolvem a doença de forma assintomática, 
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contudo, estima-se que em torno de 70% dos pacientes acometidos apresentam sintomatologia 

característica (Brasil, 2017a). Conforme afirmam Castro, Lima e Nascimento (2016, p. 299), 

ao longo de seu processo evolutivo o vírus chikungunya tornou-se capaz de infectar diversos 

tecidos, como as “células endoteliais e epiteliais humanas, fibroblastos, dendritos, macrófagos 

e células B, assim como células musculares, implicando a possibilidade de diferentes 

apresentações clínicas”. 

A fase inicial ou aguda da doença provoca manifestações clínicas semelhantes às da 

dengue, que são principalmente febre alta e de início repentino, dores nas costas, mialgia, 

cefaleia e fadiga, consistindo em um alerta para a necessidade de diagnóstico diferencial em 

relação a dengue. Outros sintomas menos específicos como náuseas, vômito, lesões de pele e 

astenia também podem surgir. Entretanto, um indicador peculiar da febre chikungunya é a 

poliartralgia intensa, que atinge principalmente as regiões distais (tornozelos, cotovelos, 

pulsos e falanges) e pode ser seguida de edema, exantema e prurido. A infecção costuma ser 

autolimitada e a fase aguda tem duração média de uma a duas semanas, com consequente 

redução desses eventos (Ribeiro et al., 2016; Cunha e Trinta, 2017; Mogami et al., 2017). 

Após o período comum da fase aguda, os pacientes podem sofrer com a persistência 

e/ou agravamento de alguns sintomas, especialmente a artralgia e outras manifestações 

reumatológicas decorrentes dela. Essa fase é definida por alguns autores como subaguda e 

permanece normalmente por até três meses (Azevedo, Oliveira, Vasconcelos, 2015). 

Caso haja conservação do quadro clínico além desse período, a doença passa a se 

caracterizar como condição crônica. Nessa fase, observa-se a manutenção das dores 

articulares, geralmente em maior intensidade e frequência variável, acompanhadas ou não de 

edema, deformações e limitações mecânicas, que podem acometer os mesmos locais atingidos 

durante a fase aguda ou não. De forma mais rara, pode-se desenvolver também tendinites, 

tenossinovites, parestesias, neuropatias, disfunções oculares, alterações cardíacas, alteração de 

funções cerebrais, oscilações de humor e depressão (Azevedo, Oliveira, Vasconcelos, 2015; 

Brasil, 2017a; Cunha e Trinta, 2017). 

A evolução para a fase crônica é uma circunstância que atinge grande percentual de 

pacientes e pode perdurar por vários meses ou anos, sendo o tempo de recuperação completa 

ainda desconhecido. Em meio aos pacientes que experimentam a cronificação, predominam 

aqueles do sexo feminino, com idade superior a 45 anos e diagnóstico prévio de problemas 

articulares, sendo estes considerados fatores de risco. Usuários que demonstraram maior 

intensidade das dores na fase aguda também tendem a ser reincidentes (Brasil, 2017a). 
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De acordo com Azevedo, Oliveira e Vasconcelos (2015), os primeiros registros de 

brasileiros infectados pelo CHIKV foram feitos no ano de 2010 quando três pessoas 

retornaram de uma viagem pelo oriente apresentando sinais e sintomas compatíveis com a 

enfermidade. Pouco mais tarde, em setembro de 2014, descobriu-se o primeiro caso de 

transmissão autóctone no país no município de Oiapoque, Amapá, assim como um surto em 

Feira de Santana, na Bahia. Até novembro do ano de 2014 foram notificados 2.597 casos 

suspeitos, dos quais 1.425 foram confirmados (Brasil, 2014a). 

Durante o ano de 2015 o número de casos suspeitos ultrapassou o total de 38 mil e, 

destes, mais de 13 mil foram atestados, incluindo 6 óbitos. No ano seguinte, recrudesceu o 

número de notificações, sendo registrados mais de 260 mil casos prováveis e 145 mil 

verificados, com incidência de 128,9 casos/100 mil habitantes, entre eles 159 mortes (Brasil, 

2016).  

Nos anos seguintes observa-se uma diminuição do número de casos no país, de modo 

que em 2017 foram registrados 185.605 casos prováveis com 151.101 casos confirmados e 

uma incidência de 90,1 casos/100 mil habitantes e em 2018 houve um registro de 84.294 

casos prováveis, com 64.588 confirmados e incidência de 40,4 casos/100 mil habitantes 

(Brasil, 2017b; Brasil, 2018).  

No estado do Rio Grande do Norte (RN) no ano de 2016 foram notificados 27.187 

casos suspeitos de Chikungunya, sendo confirmados 8.268. Em 2017, foram notificados 2.102 

e confirmados 324 casos e em 2018 foram notificados 3.446, sendo confirmados 1.059 

(Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 2017; Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte, 2018).  

A despeito dos altos níveis de morbidade, os índices de mortalidade por chikungunya 

ainda são considerados baixos quando comparados com outras arboviroses como a dengue, 

por exemplo; todavia, a grande difusão da enfermidade aliada à cronicidade de que 

comumente é seguida, a consagram como um verdadeiro problema de saúde pública mundial 

(Oliveira et al., 2016).  

As dores constantes causadas pelas lesões articulares crônicas atuam de forma 

negativa sobre a qualidade de vida do paciente, limitando sua produtividade e afetando sua 

saúde física, emocional e social. Ainda não existe nenhum tratamento estabelecido contra o 

patógeno ou mesmo vacina preventiva e medidas efetivas de controle, o que resume a conduta 

clínica ao manejo dos sintomas e prevenção de danos secundários, que por vezes não são 

resolutivas. Rajapakse, Rodrigo e Rajapakse (2010), Ribeiro et al. (2016) e Mogami et al. 

(2017) corroboram afirmando que as diferentes intervenções adotadas pelos profissionais da 
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saúde no tratamento dos casos suspeitos são reflexo da ausência de conhecimento sobre a 

doença. 

Essa falta de conhecimento e o número crescente de casos no país resultam em um 

sistema de saúde sobrecarregado, munido tão somente de recursos limitados e profissionais 

despreparados, que prezam por práticas meramente assistencialistas (Oliveira et al., 2016). 

Para Donalisio, Freitas, Zuben (2017, p. 4), “o enfrentamento de arboviroses emergentes 

exige políticas e intervenções de amplo espectro, envolvendo vários setores da sociedade, não 

somente a área da saúde”.  

Essa ação intersetorial possui caráter de urgência e precisa ser construída em conjunto 

com a sensibilização da população e dos poderes públicos sobre as potencialidades da doença. 

 

 

1.2 PARA ALÉM DO ASPECTO CLÍNICO: DISCUSSÃO SOBRE A ETIOLOGIA 

SOCIAL DA FEBRE CHIKUNGUNYA NO BRASIL 

 

 

O desenvolvimento das políticas públicas de saúde no Brasil foi iniciado no século 

XIX. A saúde era compreendida sob a ótica curativista e sua relação com a comunidade se 

baseava na limpeza pública e fiscalização de alimentos e portos comerciais, na tentativa de 

conter doenças epidêmicas e suas repercussões na economia cafeeira da época (Oliveira e 

Rebouças, 2017).  

O intenso fluxo migratório proporcionado pela produção do café e a política 

agroexportadora, contribuíram para a chegada de vetores e a instalação de diferentes 

epidemias no país, como a febre amarela e a peste bulbônica. As ações de saúde se 

concentravam na busca de insetos e animais vetores, no sentido de preservar a mão de obra e 

garantir as condições higiênico-sanitárias mínimas necessárias para a manutenção da 

agroexportação do café (Oliveira e Rebouças, 2017).  

A expansão populacional urbana teve início no país por volta de 1930, durante o 

governo do presidente Getúlio Vargas. Seus ideais de desenvolvimento aliados à imigração 

estrangeira e à crise da economia cafeeira, levaram ao surgimento de uma nova forma de 

produção, baseada no trabalho industrial e no acúmulo de riquezas. A desvalorização da mão-

de-obra agrícola e o aumento da demanda da força de trabalho nas fábricas provocaram o 
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êxodo rural, principalmente em direção ao Sudeste brasileiro, promovendo uma expansão 

demográfica das cidades (Matos, 2012). 

O surgimento de novas áreas de produção, o desenvolvimento dos meios de transporte 

e até mesmo o golpe militar na década de 60 redirecionaram o fluxo migratório no Brasil, 

descentralizando-o da região Sudeste e apontando para todo o país. No final do século XX, 

inúmeros municípios invisíveis tornaram-se importantes centros urbanos, atraindo 

trabalhadores e suas famílias para a circunvizinhança (Matos, 2012). 

Logo, oportunizou-se o alargamento das desigualdades sociais. Enquanto uma classe 

mais abastada acumulava bens e poder, proliferava-se uma classe média movida a salários 

insignificantes, com pouca ou nenhuma visibilidade social. As cidades tornavam-se cada vez 

mais superpopulosas e mal assistidas e as políticas de desenvolvimento urbano não 

acompanharam as mudanças estruturais (Pereima Neto, 2014). 

Observou-se um deslocamento involuntário da classe mais pobre para as regiões 

periféricas e menos privilegiadas das cidades, de modo que o acesso às necessidades básicas 

de vida, como saúde, segurança, higiene e alimentação, tornou-se cada vez mais difícil. 

Associado a isso, ocorreu o estabelecimento populacional próximo a regiões ribeirinhas, 

erroneamente utilizadas como destino final de redes de esgoto, escoamento de poluentes e 

aglomeração de animais (Amorim et al., 2009). 

A urbanização trouxe consigo, novos problemas relacionados a moradias inadequadas, 

falta de saneamento básico e armazenamento de resíduos. Dessa forma, as condições sociais e 

o desenvolvimento de políticas públicas centradas nos interesses econômicos e de cada 

governo ao longo da história do país, proporcionaram condições favoráveis à instalação e 

reprodução do Aedes aegypti, fazendo do Brasil o território ideal para o mosquito e, 

consequentemente, para a disseminação das diversas doenças transmitidas por ele, as 

arboviroses (Brasil, 2009; Oliveira e Rebouças, 2017). 

É correto afirmar que a febre chikungunya é causada pelo CHIKV, patógeno 

responsável pela ocorrência da condição em diferentes continentes do globo. Contudo, deve-

se admitir que sua disseminação só é possível em razão da proliferação ambiental do seu 

vetor, mosquito com ciclo de vida dependente do represamento inadequado de água (Brasil, 

2009). Assim, entende-se que a doença não possui causa apenas biológica, mas engloba as 

“diversas dimensões da vida em sociedade” (Minayo, 1988). 

Michel Foucault também defendeu a influência do meio social na determinação da 

realidade (Foucault, 1977). O autor nos leva à reflexão sobre a forma sutil pela qual a 
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economia, os interesses neoliberais e da classe médica tornaram a população menos 

favorecida o principal alvo de doenças transmissíveis como a febre chikungunya. 

Essa etiologia social é, por vezes, camuflada pelo que Foucault (1977) denominou 

“medicina classificatória”. Esse modo de pensar é o alicerce do modelo assistencial que 

permeia nosso sistema de saúde, o modelo biomédico, e permanece desde o século XIX. Para 

o autor, esse modelo entende a doença como um fenômeno independente do meio externo ou 

do indivíduo, que deve ser estudado de forma isolada, fragmentada, subtraindo o paciente. “A 

doença é percebida fundamentalmente em um espaço de projeção sem profundidade e de 

coincidência sem desenvolvimento. Existe apenas um plano e um instante” (Foucault, 1977, 

p. 4). 

Partindo desse pressuposto, as enfermidades admitem um padrão superficial de 

ocorrência no tocante às suas causas, que são resumidas a fatores fisiológicos/biológicos, e 

medidas de tratamento. 

Segundo o autor, tal caráter reducionista da medicina, permeado pela hegemonia do 

saber médico e categorização das doenças, também transformou as concepções acerca do 

enfermo e da responsabilidade social. O indivíduo doente passou a ser considerado um fardo 

para os hospitais e para o Estado, uma vez que não podia trabalhar e gerar capital. Além disso, 

permanecer nas instituições de saúde elevava as chances de desenvolver novas doenças 

(Foucault, 1977). 

O discurso do bem-estar do indivíduo e a lógica capitalista favoreceram, através do 

tempo, a omissão do Estado que, apenas em palavras, zelava pelo bem comum. A ilusória 

preocupação das autoridades com a manutenção da saúde e a supervalorização do papel do 

indivíduo na promoção da mesma tornaram o cidadão o principal responsável pelo adoecer. 

Dessa forma, implantou-se a cultura de culpabilização do usuário, predominante até os dias de 

hoje (Correia, 2015). 

Esse pensamento influencia fortemente as políticas públicas e as prioridades dos 

governos, levando, dentre outras coisas, ao investimento no combate às consequências das 

doenças ao invés da resolução das causas dos diversos problemas de saúde. Causas essas que, 

para a sua resolubilidade, pressupõem não só investimentos financeiros diretos, mas 

educacionais. 

No final do século XX, em paralelo à consolidação do projeto neoliberal de saúde e 

oportunizado pela crise econômica e política vivida no Brasil, surgia um movimento contra 

hegemônico que buscava conscientizar a população de seus direitos e o Estado de seus 

deveres: a reforma sanitária. Idealizado por movimentos sociais e alguns personagens 
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políticos, o plano de reforma do Estado brasileiro tem como principal alvo as políticas de 

saúde, dando ênfase à necessidade de ampliar o conceito de saúde e universalizar a assistência 

(Mendes, 1999). 

As discussões que permearam o país nos anos 80 atingiram seu ápice com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, baseada no direito à saúde e na determinação 

social do processo saúde/doença. O movimento foi coroado em 1990 com a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), um sistema público, descentralizado, pautado na promoção 

da saúde e na prática assistencial, que preza pelo controle social e tem como princípios o 

acesso universal, igualitário e equânime (Fertonani et al., 2015). 

Os desdobramentos que sucederam a implantação do SUS no Brasil constituem o 

fundamento de políticas e programas que compõem a saúde do país até os dias atuais, entre 

eles a Estratégia Saúde da Família (ESF). Contudo, a despeito dos princípios e objetivos 

traçados durante sua idealização e do texto que integra a Constituição, a assistência à saúde 

praticada no Brasil ainda remete a algumas características do modelo biomédico vigente no 

século passado, especialmente no tocante à fragmentação e práticas curativas (Alencar, Brito, 

Lisboa, 2012). 

Logo, condições crônicas como a febre chikungunya, que afetam diretamente a 

qualidade de vida dos pacientes, permanecem sendo tratadas como episódios isolados, sem 

levar em consideração os determinantes sociais e ambientais que influenciam diretamente na 

ocorrência da doença e os impactos que ela produz sobre a sociedade. Tal perspectiva afeta 

não apenas a assistência às pessoas atingidas pela enfermidade, como também a forma 

superficial pela qual a afecção é tratada pelo Sistema de Saúde e, consequentemente, seu 

manejo e prevenção. 

É impreterível resgatar os ideais de promoção da saúde previstos pelo movimento de 

reconstrução das políticas de saúde no Brasil no final do século passado, de modo a enfrentar 

as heranças deixadas pelo preponderante modelo biomédico, além do desenvolvimento de 

políticas intersetoriais que envolvam a ação conjunta das áreas de saneamento, saúde e meio 

ambiente e o estímulo a participação da população nas ações de controle da doença (Siqueira, 

Vilaça, Frenedozo, 2018).  
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1.3 GEOPROCESSAMENTO: UMA FERRAMENTA PARA O PLANEJAMENTO DE 

AÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 O conceito de saúde vai muito além da ausência de doença. O binômio saúde-doença é 

construído socialmente e diretamente influenciado por aspectos biológicos, ambientais, pelos 

modos de vida e pelo próprio sistema de organização dos serviços de saúde (Brasil, 2006). 

Diante disso, tem se tornando cada vez mais necessário o desenvolvimento de estratégias de 

avaliação e gestão que considerem a influência dos determinantes sociais e ambientais no 

processo saúde-doença dos indivíduos (Ribeiro et al., 2017).  

 Ao possibilitar uma visão ampliada da saúde da população, considerando o contexto 

social, histórico, político, cultural e ambiental no qual os indivíduos são inseridos, as técnicas 

de análise espacial, através do geoprocessamento de dados, têm sido muito utilizadas na área 

da saúde (Ribeiro et al., 2014).  

O geoprocessamento consiste em conjunto de técnicas de coleta, tratamento, 

manipulação e apresentação de dados espaciais. Quanto aplicado a saúde possibilita o 

mapeamento de doenças, a avaliação de riscos, o planejamento de ações de saúde e a 

avaliação de redes de atenção (Brasil, 2006). É uma importante ferramenta para a 

identificação, a localização e o acompanhamento de populações, contribuindo ainda para o 

conhecimento das formas de transmissão e disseminação das doenças e agravos e para o 

desenvolvimento de ações de controle em uma determinada área (Nardi et al., 2013). 

Umas das formas de organizar e transmitir as informações obtidas no 

geoprocessamento é a criação de mapas. Conforme destacam Ibiapina e Bernardes (2019, p. 

330):  

O mapeamento por geoprocessamento na saúde utiliza a sobreposição de camadas 

temáticas para dar visibilidade a um aspecto de realidade, congregando dados 

estatísticos populacionais com dados geográficos e sociais, assim produzindo um 

tipo de mapa biossocial em que processos sanitários, sociais, econômicos, territoriais 

e políticos aparecem cruzados.  

 

Em associação com a estatística, a estratégia de mapeamento possibilita a descrição de 

epidemias e a caracterização de espaços de acesso à saúde no que se refere as condições 

sociais, ambientais e sanitárias e consiste em um rico instrumento para a saúde pública, uma 

vez que permite a localização dos eventos no tempo e no espaço, o monitoramento e controle 

de doenças e agravos, a identificação de áreas geográficas e grupos vulneráveis, a avaliação 
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de intervenções de saúde e a estimativa de áreas de risco entre a população (Cavicchioli Neto 

et al., 2013; Ibiapina e Bernardes, 2019).  

A utilização do geoprocessamento na saúde se traduz como uma técnica inovadora de 

manejo de informações que pode possibilitar aos gestores e profissionais de saúde uma visão 

ampliada da situação de uma determinada doença ou agravo no espaço e, a partir disso, 

orientar a tomada de decisões (Ribeiro et al., 2014). 

 

 

1.4 HIPÓTESES 

 

  

Diante do que foi discutido anteriormente, acredita-se que: 

 A maior incidência da chikungunya acontece em áreas de vulnerabilidade 

socioambiental e nos locais onde o saneamento básico é precário ou inexistente, uma 

vez que tais condições favorecem a multiplicação do mosquito. 

 Os grupos populacionais mais atingidos pela chikungunya são crianças, adultos do 

sexo feminino e idosos, por tratar-se do público que permanece por mais tempo em 

repouso dentro de suas residências nos horários de atividade do vetor.  

 A parcela da população estabelecida às margens do Rio Apodi-Mossoró e afluentes 

também é mais susceptível a doença.   

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

O interesse pela investigação dessa temática surgiu por considerar ser de fundamental 

importância a produção de novos conhecimentos sobre a febre chikungunya a fim de 

contribuir para a caracterização da doença, seu enfrentamento e desenvolvimento de 

ferramentas de combate eficientes. 

Em concordância com os autores pesquisados para realização deste trabalho, é 

possível inferir que os saberes acerca dos desdobramentos da febre chikungunya no Brasil 

ainda são em sua maioria superficiais, visto ser uma doença emergente no país e ainda em 

fase de estudo. A análise da literatura consultada demonstra que grande parte das pesquisas 
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desenvolvidas até o presente são relatos de caso ou de natureza exploratória, tendo por 

objetivo conhecer os mecanismos básicos do agravo e abrir precedentes para outros estudos. 

Além disso, há que se ampliar o conhecimento específico acerca do quadro clínico e 

epidemiológico da enfermidade no Nordeste, região geográfica do país com maiores índices 

de casos prováveis, confirmados e óbitos. Considerando que o RN tem se apresentado como 

um dos estados mais acometidos nos últimos anos, é relevante entender quais as formas de 

manifestação e como a doença se distribui geograficamente na unidade federativa, tomando 

como ponto de partida o município de Mossoró, o 2º mais populoso do RN, sendo o maior em 

extensão territorial e de grande importância política, econômica e social para o estado 

potiguar (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019). Ao mesmo tempo, por estar 

localizado próximo a linha do equador o munícipio recebe uma considerável quantidade de 

radiação solar e intensa insolação, fazendo com que sua temperatura anual seja alta, condição 

que favorece a reprodução do Aedes Aegypti (Saraiva, 2014).  

Por fim, reafirma-se o valor desta pesquisa ao observar a necessidade de voltar a 

atenção dos profissionais e estudantes da saúde (não apenas no âmbito da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), mas do município de Mossoró e região) para a 

relevância da febre chikungunya em todas as suas vertentes, inclusive no que diz respeito à 

cronicidade. É imprescindível que todos, enquanto corresponsáveis pela saúde da população, 

invistam seu conhecimento e habilidades na luta política, social e profissional por 

investimentos na promoção da saúde, prevenção de infecções, desenvolvimento de novas 

tecnologias de diagnóstico, tratamento e sensibilização coletiva. 
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Descrever e analisar os aspectos epidemiológicos, clínicos e geográficos da febre 

chikungunya na área urbana do munícipio de Mossoró-RN. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Conhecer as manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes acometidos pela 

febre chikungunya;  

  Descrever o manejo clínico dos sinais e sintomas; 

  Identificar os meios diagnósticos utilizados nos serviços pesquisados; 

 Caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes e correlacionar com os achados 

clínicos; 

 Verificar a frequência e distribuição da doença através da espacialização dos casos 

ocorridos; 

 Identificar e espacializar as condicionantes ambientais e sociais relacionadas ao 

habitat (bairros) dos pacientes. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

  

Trata-se de um estudo epidemiológico analítico e transversal, com abordagem 

quantitativa não-experimental. Polit, Beck, Hungler (2004) afirmam que a abordagem 

quantitativa não experimental trabalha com dados numéricos que assumem diversos valores, 

podendo ser empregada para estabelecer correlações entre as variáveis. De acordo com Hulley 

et al. (2015), o estudo analítico permite avaliar a associação entre fatores para posterior 

dedução acerca das relações de causa e efeito existentes entre eles. 

Os estudos transversais caracterizam-se pela observação e levantamento de dados 

acerca de um objeto em um período limitado de tempo e são úteis para entender a distribuição 

de variáveis dentro de uma amostra. Assim, são aplicáveis para obtenção de informações 

sobre a saúde de uma população, como a prevalência de uma doença dentro de um grupo, por 

exemplo (Hulley et al., 2015). 

 

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

 

 O estudo foi realizado na área urbana de Mossoró, Rio Grande do Norte. O município 

possui uma população estimada de 294.076 pessoas para o ano de 2018 e uma área territorial 

de 2.099,33 km² (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019). A pesquisa foi 

executada em duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do município, a saber: UPA 

Conchecita Ciarlini localizada na rua Seis de Janeiro, número 289, bairro Santo Antônio e 

UPA Raimundo Benjamim Franco, localizada na rua Jaem Menescal, número 419, bairro 

Belo Horizonte. A proposta inicial era realizar o estudo nas três UPA do munícipio, no 

entanto, não foi possível realizar na UPA Governador Tarcísio de Vasconcelos Maia, pela 

ausência de registro das notificações de febre chikungunya nesta unidade, o que inviabilizou a 

coleta de dados.  
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

 

 A população do estudo foi composta pelos usuários atendidos nas UPAs Conchecita 

Ciarlini e Raimundo Benjamim Franco no período de janeiro 2015 a dezembro de 2017, 

notificados como caso de febre chikungunya e registrados nos livros de registro de doenças de 

notificação compulsória das UPAs supracitadas. 

Adotou-se como critério de inclusão: indivíduos atendidos na UPA Conchecita 

Ciarlini e Raimundo Benjamim Franco notificados como caso de febre chikungunya e 

registrados nos livros de registro de doenças de notificação compulsória desses serviços. 

Exclui-se aqueles que residiam em outros municípios ou na zona rural de Mossoró-RN, 

pessoas em situação de rua e cujas informações sobre seu endereço estavam ausentes ou 

incorretas na ficha de atendimento. 

Inicialmente, realizou-se o levantamento de todos os indivíduos que foram notificados 

como caso de febre chikungunya no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017, através 

da análise dos livros de registro de doenças de notificação compulsória das referidas UPAs. A 

partir disso, definiu-se a população do estudo que correspondeu a 3317 indivíduos na UPA 

Conchecita Ciarlini e 1460 indivíduos na UPA Raimundo Benjamim Franco, totalizando 

4.777 indivíduos.  

Para a obtenção dos dados clínicos e epidemiológicos, calculou-se uma amostra do 

tipo aleatória estratificada, considerando um intervalo de confiança de 95% e uma margem de 

erro de 4,16% a partir da seguinte fórmula: 

 

𝑛 =

∑
𝑁ℎ

2.𝑝ℎ.(1−𝑝ℎ)
𝑁ℎ
𝑁

𝐻
ℎ=1

𝑁2.𝐸2

𝑍∝/2
2 + ∑ 𝑁ℎ.𝐻

ℎ=1 �̂�ℎ. (1 − �̂�ℎ)
 ⇒ 

𝑛 =

∑
33172.0,5.(1−0,5)

3317

4777

2
𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠=1 +  

14602.0,5.(1−0,5)
1460

4777

47772.0,04162

1,962 +  ∑ 3317.2
ℎ=1  0,5. (1 − 0,5) + 1460. 0,5. (1 − 0,5)

⇒ 

𝑛 =
5704932,25

10230,45 + 1194,25
⇒ 𝑛 = 497,20 ⇒ 𝑛 ≅ 497. 

𝑛𝐶𝑜𝑛𝑐ℎ𝑒𝑐𝑖𝑡𝑎 𝐶𝑖𝑎𝑟𝑙𝑖𝑛𝑖 =
3317

4777
 .497 ⇒ 𝑛𝐶𝐶 = 345. 
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𝑛𝑅𝑎𝑖𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑚 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 =
1460

4777
 .497 ⇒  𝑛𝑅𝐵𝐹 = 152. 

ℎ  = Estratos; 

N = População; 

𝑛  = Tamanho da amostra; 

�̂�  = Proporção; 

Z2
α/2 = Valor tabelado da distribuição normal; 

α = nível de significância; 

𝐸 = Margem de erro. 

 

Obteve-se uma amostra final de 497 indivíduos, apresentando a seguinte distribuição 

nos estratos: 345 indivíduos na UPA de Conchecita Ciarlini e 152 na UPA Raimundo 

Benjamim Franco. Na amostragem aleatória estratificada, a chance de cada um dos indivíduos 

serem selecionados para compor a amostra é a mesma e a população é composta por 

subpopulações ou estratos, de modo que a variável pode apresentar comportamento distintos 

nos diferentes estratos (Callegari-Jacques, 2003; Freitag, 2018).  

Para os dados espaciais, optou-se por trabalhar com a população total de casos 

atendidos nas duas UPAs, no entanto, alguns pacientes foram excluídos em conformidade 

com os critérios de exclusão elencados no estudo. Dos 3317 indivíduos identificados na UPA 

Conchecita Ciarlini, 168 foram excluídos por residirem na zona rural, 8 por residirem em 

outros munícipios, 251 cujo o endereço não foi informado na ficha de atendimento e 12 

indivíduos foram excluídos devido ao endereço informado na ficha de atendimento estar 

incorreto, assim foram obtidos 2878 endereços dos indivíduos atendidos na UPA Conchecita 

Ciarlini.  

Dos 1460 indivíduos identificados na UPA Raimundo Benjamim Franco, 190 foram 

excluídos por residirem na zona rural e 10 indivíduos foram excluídos devido ao endereço 

informado na ficha de atendimento estar incorreto, sendo obtidos então os endereços de 1260 

indivíduos atendidos na UPA Raimundo Benjamim Franco. Assim, foram obtidos os 

endereços de 4138 pacientes nas duas UPAs.  
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3.4 COLETA DE DADOS 

 

  

 A coleta de dados foi realizada em três etapas: definição da população-alvo e obtenção 

dos dados clínicos e epidemiológicos; obtenção dos endereços dos indivíduos identificados 

como caso de febre chikungunya atendidos nas UPAs no período do estudo e visita in loco 

nos bairros onde se identificou o maior número de casos da doença.  

A obtenção dos dados clínicos e epidemiológicos aconteceu entre os meses de abril a 

novembro de 2018, na própria infraestrutura das UPAs. Diante da definição da amostra a ser 

coletada em cada UPA, realizou-se o sorteio dos participantes do estudo com o auxílio de um 

aplicativo destinado para esse fim.  

Selecionados os participantes, foi feita a captação das fichas de atendimento dos 

mesmos, nos arquivos das UPAs supracitadas, e partir da análise das fichas de atendimento de 

cada indivíduo, obteve-se os dados do estudo. Considerando que não foram realizadas 

entrevistas, não se fez necessária a utilização de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

nesse estudo.  

 O instrumento de coleta de dados correspondeu a um roteiro norteador que buscou 

informações sobre aspectos clínicos (manifestações clínicas, manejo dos sinais e sintomas e 

meios diagnósticos utilizados) e epidemiológicos (faixa etária, sexo, profissão e local de 

moradia) dos pacientes (APÊNDICE A).  

 A obtenção dos endereços dos indivíduos aconteceu entre os meses de junho a julho de 

2019, através do acesso ao sistema de atendimento das duas UPA, banco de dados onde são 

registradas as informações de cada paciente que é atendido. A coleta foi realizada na própria 

infraestrutura das UPAs, mediante autorização prévia.  

 Realizou-se ainda um trabalho de campo, caracterizado por visitas in loco nos bairros 

onde foram identificados o maior número de casos de febre chikungunya, a fim de verificar se 

há a presença de fatores ambientais e sociais que podem influenciar a ocorrência da doença 

nesses locais.  

 

 

3.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 
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As variáveis epidemiológicas e clínicas são descritas nas figuras 1 e 2, 

respectivamente.  

Variável Descrição Classificação Categoria/ Escala de 

medida 

Idade 
Faixa etária Categórica nominal 

Até 10 anos; 11 a 20 

anos; 21 a 40 anos; 41 a 

60 anos; Acima de 60 

anos. 

Em anos Quantitativa discreta De 0 a 95 anos. 

Ocupação 

Principal ocupação 

exercida pelo 

indivíduo 

Categórica nominal 

Aposentado; Estudante; 

Trabalhador do lar; 

Trabalhador formal; 

Trabalhador informal; 

Trabalhador rural; 

Desempregado; Não 

informado. 

Endereço 

Rua, bairro e 

número da casa 

onde o indivíduo 

reside 

Categórica nominal 
Coordenadas geográficas 

(Latitude e longitude) 

Sexo Sexo do indivíduo Categórica nominal Feminino; Masculino. 

Figura 1-Variáveis epidemiológicas do estudo. Mossoró, RN, 2020. 

 

 

Variável Descrição Classificação Categoria/ Escala 

de medida 

Ano de atendimento 

Ano de atendimento 

do indivíduo 

acometido pela febre 

chikungunya 

Categórica nominal 2015; 2016; 2017. 

Mês de atendimento 

Mês de atendimento 

do indivíduo 

acometido pela febre 

chikungunya 

Categórica nominal 

Janeiro; Fevereiro; 

Março; Abril; Maio; 

Junho; Julho; 

Agosto; Setembro; 
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Outubro; Novembro; 

Dezembro. 

Sinais e sintomas 

Sinais e sintomas 

apresentados pelo 

indivíduo acometido 

pela febre 

chikungunya 

Categórica nominal 

Febre; Artralgia; 

Dores nas costas; 

Cefaleia; Fadiga; 

Mialgia; Náusea e/ou 

vômito; Astenia; 

Edema; Exantema; 

Prurido; Outros. 

Medicamentos 

utilizados 

Medicamentos 

prescritos para o 

indivíduo acometido 

pela febre 

chikungunya 

Categórica nominal 

Dipirona; Decadron; 

Voltarem; 

Dexametasona; 

Plasil; Soro 

Fisiológico 0,9%; 

Paracetamol; 

Prometazina; 

Complexo B; Soro 

Ringer Simples; Soro 

Glicosado; Outros. 

Tempo de procura ao 

serviço de saúde a 

partir do surgimento 

dos sinais e sintomas 

Número de dias em 

que o indivíduo 

procurou o serviço de 

saúde a partir do 

surgimento dos sinais 

e sintomas da febre 

chikungunya 

Quantitativa discreta 0 a 180 dias. 

Período em 

horas/dias em que o 

indivíduo procurou o 

serviço de saúde a 

partir do surgimento 

dos sinais e sintomas 

da febre chikungunya 

Categórica nominal 

Menos de 24 horas; 

De 1 a 7 dias; De 8 a 

14 dias; 15 a 90 dias; 

Acima de 90 dias. 
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Meios diagnósticos 

utilizados 

Critérios utilizados 

para definição do 

diagnóstico da febre 

chikungunya 

Categórica nominal 
Sinais e sintomas; 

Sorologia viral. 

Conduta clínica  

Conduta clínica 

adotada no 

atendimento ao 

indivíduo acometido 

pela febre 

chikungunya 

Categórica nominal 

Prescrição de 

medicamentos; 

Realização de 

exames laboratoriais; 

Observação; 

Transferência para 

hospital de 

referência; 

Outros. 

Figura 2- Variáveis clínicas do estudo. Mossoró, RN, 2020. 

 

 Considerou-se como variáveis ambientais durante as visitas realizadas em campo: 

presença de corpos d’água, esgoto a céu aberto, deposição de resíduos sólidos em vias 

públicas e espaço aberto, bem como acúmulo de água.  

 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS  

  

 

O banco de dados foi construído em uma planilha no programa Microsoft Excel versão 

2017. Para realização das tabelas descritivas e aplicação dos testes estatísticos utilizou-se o 

software estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 25.01. 

O SPSS é um software que oferece várias possibilidades de cálculo estatístico, como a 

obtenção de frequências, medidas de dispersão, tabelas de contingência, comparação entre 

médias, correlações, provas não paramétricas, construção de gráficos, entre outras funções 

(Bisquerra, Sarriera, Martínez, 2004).  

Para as variáveis categóricas realizou-se a análise descritiva por meio de distribuições 

de frequências absolutas e relativas, enquanto que para as variáveis quantitativas utilizou-se 

                                                           
1 Foi utilizada a versão temporária de 15 dias disponível para teste.  
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medidas de tendência e de dispersão dos dados, como por exemplo: mínimo, máximo, média 

e desvio padrão. 

Tendo em vista que as variáveis do estudo são predominantemente categóricas, 

aplicou-se o teste estatístico Qui-Quadrado (χ²), considerando-se um nível de significância 

igual a 5% (p<0,05). O teste Qui-Quadrado “é utilizado para comprovar se existem diferenças 

estatisticamente significativas entre duas distribuições. É utilizado com variáveis categóricas” 

(Bisquerra, Sarriera, Martínez, 2004).  

A localização do endereço dos pacientes foi realizada através do uso de complemento 

do Google Sheets chamado de Geocode Cells, que codifica geograficamente um endereço em 

coordenadas geográficas a partir da identificação da latitude e longitude do referido endereço. 

O software livre QGIS 2.18 Las Palmas foi utilizado para a espacialização das referidas 

coordenadas e interpretação dos casos identificados de febre chikungunya a partir dos 

aspectos clínicos coletados e das condicionantes ambientais da área urbana observadas in 

loco. A técnica abordada para a espacialização dos casos foi a estimativa de densidade Kernel, 

que conforme afirma Silva et al. (2015, p. 160) consiste em   

[...] técnica exploratória para analisar o comportamento de pontos e estimar a 

intensidade pontual do processo em toda a região de estudo. Essa função realiza uma 

contagem de todos os pontos dentro de uma região de influência, ponderando-os 

pela distância de cada uma localização de interesse.  

 

Essa técnica foi escolhida por que através dela é possível exibir a densidade ou 

ocorrência de eventos por meio de mapas de calor, o que possibilita a identificação da 

concentração de casos de um determinado evento (Geodose, 2017).  

A estimativa de densidade Kernel é obtida através da fórmula (Oliveira e Oliveira, 

2017):  

 

  







 

 h
K

nh
xf

n

li

h
iX-x1

 

 

 

K = função de kernel;  

h = raio de busca;  

x = posição do centro de cada célula do raster de saída;  

Xi = posição do ponto i proveniente do centroide de cada polígono;  

n = número total de focos de calor. 
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Todos os procedimentos desta pesquisa foram regidos pelos preceitos éticos 

preconizados pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O protocolo de 

pesquisa foi submetido à avaliação prévia do Comitê de Ética da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (CEP/UERN), sendo aprovado sob CAEE nº 82980418.8.0000.5294 e 

parecer nº 2.567.204 (ANEXO A). 

Atendendo às etapas da submissão à Plataforma Brasil e exigências do CEP/UERN, 

foi solicitada a autorização para realização da pesquisa junto a Secretaria Municipal de Saúde 

de Mossoró, mediante a assinatura da carta de anuência (ANEXO B), bem como o acesso as 

fichas de atendimento dos pacientes através da declaração para uso de prontuários/arquivos 

(ANEXO C).  

Todos os materiais coletados estão sob a guarda da pesquisadora responsável, e estão 

armazenados sob a forma de arquivos digitais, no computador pessoal da pesquisadora e em 

nuvem. As informações serão armazenadas por um prazo mínimo de cinco anos, podendo ser 

solicitadas a qualquer momento durante esse período. Após este, serão deletadas. 

 O risco envolvido na realização do estudo compreende a quebra do sigilo das 

informações contidas nas fichas de atendimento, no entanto, como forma de assegurar a 

eliminação do mesmo, todo o processo de coleta de dados foi realizado no mais absoluto 

sigilo. Os sujeitos em hipótese alguma foram nominados ou identificados, sendo ainda 

garantido um local seguro para o armazenamento de todas as informações com acesso restrito 

a pesquisadora responsável. 

Os benefícios envolvem a possibilidade de identificação dos aspectos clínicos e 

epidemiológicos que permeiam a febre chikungunya em Mossoró-RN e de sua distribuição 

espacial na área urbana do munícipio, o que permitirá aos profissionais de saúde e gestores o 

desenvolvimento de ações de vigilância epidemiológica e sanitária mais eficazes e que 

tenham maiores impactos na redução da ocorrência de casos de febre chikungunya e das 

complicações advindas da doença, bem como o desenvolvimento de estratégias que visem o 

fortalecimento da rede de atenção voltada ao cuidado desses pacientes. 
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4 RESULTADOS  

 

 

4. 1 ANÁLISE CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE CHIKUNGUNYA NA ÁREA 

URBANA DE MOSSORÓ-RN 

 

 

Os sujeitos do estudo apresentaram uma média de idade de 33,74 anos, com desvio 

padrão de 19,41 e valores máximos e mínimos de 95 e 0,75 anos, respectivamente. A maioria 

dos indivíduos está compreendida na faixa etária de 21 a 40 anos (40,04%, n= 199) e é do 

sexo feminino (50,91%, n=253), sendo constatada uma diferença mínima entre os sexos. No 

que se refere a ocupação, foi observado o predomínio de trabalhos formais (24,14, n=120) 

(Tabela 1). 

Tabela 1: Distribuição dos indivíduos segundo o sexo, faixa etária e ocupação. Mossoró, RN, 2020. 

Variáveis Frequência % 

Sexo 

 

Feminino 

Masculino 

253 

244 

50,91 

49,09 

    

Faixa etária 

 

Até 10 anos 59 11,87 
11 - 20 anos 71 14,29 
21 - 40 anos 199 40,04 
41 - 60 anos 112 22,54 

Acima de 60 anos 

 

 

56 11,27 
    

Ocupação 

Aposentado 40 8,05 
Estudante 90 18,11 

Trabalhador do lar 84 16,90 
Trabalhador formal 120 24,14 

Trabalhador informal 49 9,86 
Trabalhador rural 10 2,02 

Desempregado 4 0,80 
Não informado  100 20,12 

Total 497 100,00 
 

O tempo médio em que os indivíduos procuraram o serviço de saúde após o 

surgimento dos sinais e sintomas foi 6,09 dias, com desvio padrão de 19,78 e valores 

máximos e mínimos de 180 e 0,25 dias, respectivamente. A maior parte dos indivíduos 

procurou o serviço de saúde entre 1 a 7 dias (33,80%, n=168) após o surgimento dos sinais e 

sintomas característicos da febre chikungunya, 1,82% (n= 9) entre 15 a 90 dias, 1% (n=5) em 

menos de 24 horas, 0,80% (n=4) de 8 a 14 dias, 0,60% (n=3) procuraram o serviço com mais 
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de 90 dias. Em 61,98% (n=308) das fichas de atendimento o tempo de surgimento dos sinais e 

sintomas não foi informado.  

Em relação ao ano de atendimento, pode-se observar que o maior número de casos de 

febre chikungunya aconteceu em 2016 (71,43%, n=355), seguido do ano de 2015 (14,89%, 

n=74) e de 2017 (13,68%, n=68). Na tabela 2 é possível constatar que nos três anos de 

realização do estudo, março se destaca como o mês com maior número de casos, também é 

possível perceber uma mudança no padrão de ocorrência da epidemia da febre chikungunya 

no município, pois em 2015 e 2016 a maior parte dos casos se concentram nos primeiros seis 

meses do ano, já em 2017 não há uma concentração de casos em meses específicos e sim a 

ocorrência da doença ao longo de todo o ano.  

 

Tabela 2: Distribuição dos indivíduos segundo o ano e mês de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento. 

Mossoró, RN, 2020. 

Ano de atendimento 

 

Diagnóstico 

Mês  Frequência % 

2015 

Março 68 13,68 
Abril 3 0,60 
Maio 2 0,40 
Junho 1 0,20 

    

2016 

Fevereiro 83 16,70 
Março 172 34,62 
Abril 29 5,84 
Maio 26 5,24 
Junho 17 3,42 
Julho 13 2,62 

Agosto 9 1,81 
Setembro 2 0,40 
Outubro 2 0,40 

Novembro 1 0,20 
Dezembro 1 0,20 

    

2017 

Janeiro 2 0,40 
Fevereiro 4 0,80 

Março 10 2,01 
Abril 4 0,80 
Maio 9 1,81 
Junho 8 1,61 
Julho 3 0,60 

Agosto 6 1,21 
Setembro 4 0,80 
Outubro 5 1,01 

Novembro 8 1,61 
Dezembro 5 1,01 

Total 497 100,00 
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Para 100% (n=497) dos indivíduos, a notificação como caso de febre chikungunya foi 

baseada em critérios clínicos e epidemiológicos. Apenas 8,25% (n=41) dos pacientes 

realizaram algum tipo de exame laboratorial, sendo o hemograma (97,22%, n=35) o principal 

exame solicitado, seguido de sorologia viral (11,11%, n=4) que foi não especificada na ficha 

de atendimento, de sorologia para dengue (2,78%, n=1) e sumário de urina (2,78%, n=1). 

A artralgia (81,49%, n=405) foi o principal sintoma apresentado pelos indivíduos do 

estudo, seguido de febre (68,81%, n=342), mialgia (47,69%, n=237) e cefaleia (47,28%) 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3: Principais sinais e sintomas apresentados pelos indivíduos acometidos pela febre chikungunya. 

Mossoró, RN, 2020. 

Sintomas* 

 

 

 

Frequência % 
Artralgia 405 81,49 

Febre 342 68,81 
Mialgia 237 47,69 
Cefaleia 235 47,28 

Náuseas e/ou vômito 94 18,91 
Exantema 80 16,10 
Prurido 49 9,86 
Edema 27 5,43 

Dores nas costas 14 2,82 
Astenia 14 2,82 
Fadiga 2 0,40 

Outros sinais e sintomas 128 25,75 
* Múltipla Resposta 

  

A conduta clínica adotada durante os atendimentos foi baseada principalmente na 

prescrição de medicamentos (96,18%, n=478). Em 3,62% (n=18) dos casos a conduta clínica 

não foi informada na ficha de atendimento e em 0,20% (n=1) dos casos o indivíduo não 

recebeu nenhuma medicação na UPA, sendo encaminhando diretamente a um hospital de 

referência.  

 Entre os pacientes que receberam alguma medicação, 1,05% (n=5) realizaram também 

de teste de glicemia, 1,05% (n=5) realizaram nebulização, 0,42% (n=2) ficaram em 

observação na UPA, 0,42% (n=2) foram transferidos para um hospital de referência, 0,84% 

(n=4) foram orientados a tomar banho frio e 0,21% (n=1) a realizar compressa fria, como 

medidas para diminuir a febre.  

Conforme pode ser verificado na tabela 4, os medicamentos mais utilizados foram 

Dipirona (71,43%, n=355), Dexametasona (54,33%, n=270), Diclofenaco sódico (20,12%, 

n=100) e Cloridrato de metoclopramida (13,68%).  
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Tabela 4: Medicamentos prescritos durantes os atendimentos. Mossoró, RN, 2020. 

Medicamentos utilizados* Frequência  % 

Dipirona 355 71,43 

Dexametasona 270 54,33 
Diclofenaco sódico 100 20,12 

Cloridrato de metoclopramida 68 13,68 
Soro Fisiológico 0,9% 46 9,26 

Paracetamol 35 7,04 
Cloridrato de prometazina 37 7,44 

Complexo B 18 3,62 
Soro Ringer Simples  15 3,02 
Soro Glicosado 5%  

 

 

11 2,21 
Outros medicamentos 67 13,48 

* Múltipla Resposta.  

 

Como pode ser observado na tabela 5, a partir do teste qui-quadrado foi possível 

identificar significância estatística entre o sexo e faixa etária dos indivíduos, de modo que no 

sexo masculino houve uma maior incidência de febre chikungunya em crianças e adolescentes 

e no sexo feminino em adultas e idosas. Não se observou significância estatística na 

distribuição entre o sexo e faixa etária dos indivíduos e o tempo de procura aos serviços após 

o surgimento dos sinais e sintomas (Tabela 6). 

 

Tabela 5: Distribuição do sexo em função da faixa etária. Mossoró, RN, 2020. 

Sexo 

Faixa etária 

p- valor Até 10 

anos 

11 - 20 

anos 
21 - 40 anos 41 - 60 anos 

Acima de 60 

anos 

       

Feminino 
38,98% 

(n=23) 

45,07% 

(n=32) 

52,26% 

(n=104) 

52,68% 

(n=59) 

62,50% 

(n=35) 
0,009 

Masculino 
61,02% 

(n=36) 

54,93% 

(n=39) 

47,74% 

(n=95) 

47,32% 

(n=53) 

37,50% 

(n=21) 

       

Total 
100,00% 

(n=59) 

100,00% 

(n=71) 

100,00% 

(n=199) 

100,00% 

(n=112) 

100,00% 

(n=56)  

 

 
Tabela 6: Distribuição do sexo e faixa etária em função do tempo de procura aos serviços após o surgimento dos 

sinais e sintomas. Mossoró, RN, 2020. 

Variáveis  

Tempo de procura aos serviços após o 

surgimento dos sinais e sintomas 
Total  

p- 

valor < 24 

horas 
1 - 7 dias 

8 - 14 

dias 

15 - 90 

dias 
> 90 dias 

         

Sexo 

Feminino 
3,03% 

(n=3) 

85,86% 

(n=85) 

3,03% 

(n=3) 

6,06% 

(n=6) 

2,02% 

(n=2) 
100,00% 

(n=99) 
0,711  

Masculino 
2,22% 

(n=2) 

92,22% 

(n=83) 

1,11% 

(n=1) 

3,33% 

(n=3) 

1,11% 

(n=1) 
100,00% 

(n=90) 

         



39 

 

 

Variáveis 

(Continua) 

Tempo de procura aos serviços após o surgimento dos sinais e 

sintomas 

 

< 24 

horas 
1 - 7 dias 

8 - 14 

dias 

15 - 90 

dias 
> 90 dias Total  

Faixa 

etária 

≤ 10 anos  0,00% 

(n=0) 

100,00% 

(n=20) 

 0,00% 

(n=0) 

0,00% 

(n=0)  

0,00% 

(n=0)  
100,00% 

(n=20) 

0,740 

11 - 20 anos 3,33% 

(n=1) 

90,00% 

(n=27) 

0,00% (n

=0) 

6,67% 

(n=2) 

0,00% 

(n=0)  
100,00% 

(n=30) 

21 - 40 anos 4,17% 

(n=3) 

87,50% 

(n=63) 

2,77% 

(n=2) 

5,56% 

(n=4) 

0,00% 

(n=0)  
100,00% 

(n=72) 

41 - 60 anos 2,27% 

(n=1) 

88,64% 

(n=39) 

2,27% 

(n=1) 

2,27% 

(n=1) 

4,55% 

(n=2) 
100,00% 

(n=44) 

> 60 anos  0,00% 

(n=0) 

82,60% 

(n=19) 

4,35% 

(n=1) 

8,70% 

(n=21) 

4,35% 

(n=1) 
100,00% 

(n=23) 

 

Observou-se significância estatística entre faixa etária e realização de exames 

laboratoriais, de modo que com o aumento da faixa etária dos indivíduos, há um menor 

percentual de realização de exames laboratoriais. A distribuição entre sexo e realização de 

exames laboratoriais não foi estatisticamente significativa (Tabela 7).  

Tabela 7: Distribuição do sexo e faixa etária em função da realização de exames laboratoriais. Mossoró, RN, 

2020. 

Variáveis 
Realização de exames Total p- valor 

Sim Não 
  

      

Sexo 
Feminino 8,70% (n=22) 91,30% (n=231) 100,00% (n=253) 

0,204 
Masculino 5,74% (n=14) 94,26% (n=230) 100,00% (n=244) 

      

Faixa 

etária 

Até 10 anos 16,95% (n=10) 

(n=10) 
83,05% (n=49) 100,00% (n=59) 

< 0,001 

11 - 20 anos 9,86% (n=7) 90,14% (n=64) 100,00% (n=71) 

21 - 40 anos 7,04% (n=14) 92,96% (n=185) 100,00% (n=199) 

41 - 60 anos 3,57% (n=4) 96,43% (n=108) 100,00% (n=112) 

Acima de 60 

anos 
1,79% (n=1) 98,21% (n=55) 100,00% (n=56) 

 

Conforme evidenciado na tabela 8, houve significância estatística entre a faixa etária e 

os principais sinais e sintomas apresentados pelos indivíduos. A artralgia, mialgia e o edema 

tiveram maior incidência em pacientes adultos e idosos, enquanto que nos pacientes mais 

jovens houve um maior percentual de febre, náuseas e/ou vômito, exantema e prurido. A 

cefaleia foi mais prevalente entre os indivíduos de 11 a 40 anos de idade. 
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Tabela 8: Distribuição os principais sinais e sintomas apresentados pelos indivíduos e a faixa etária. Mossoró, 

RN, 2020. 

Principais 

sintomas 

Faixa etária 

p- valor 
Até 10 anos 

11 - 20 

anos 

21 - 40 

anos 
41 - 60 anos 

Acima de 

60 anos 

Artralgia 

      

< 0,001 
Sim 

64,41% 

(n=38) 

69,01% 

(n=49) 

81,41% 

(n=162) 

91,96% 

(n=103) 

94,64% 

(n=53) 

Não 
35,59% 

(n=21) 

30,99% 

(n=22) 

18,59% 

(n=37) 
8,04% (n=9) 

5,36% 

(n=3) 

Febre 

      

< 0,001 
Sim 

88,14% 

(n=52) 

81,69% 

(n=58) 

65,83% 

(n=131) 

60,71% 

(n=68) 

58,93% 

(n=33) 

Não 11,86% (n=7) 
18,31% 

(n=13) 

34,17% 

(n=68) 

39,29% 

(n=44) 

41,07% 

(n=23) 

Cefaleia 

      

< 0,001 
Sim 

28,81% 

(n=17) 

61,97% 

(n=44) 

54,27% 

(n=108) 

37,50% 

(n=42) 

42,86% 

(n=24) 

Não 
71,19% 

(n=42) 

38,03% 

(n=27) 

45,73% 

(n=91) 

62,50% 

(n=70) 

57,14% 

(n=32) 

Mialgia 

Sim 
32,20% 

(n=19) 

39,44% 

(n=28) 

47,24% 

(n=94) 

54,46% 

(n=61) 

46,43% 

(n=26) 
0,014 

Não 
67,80% 

(n=40) 

60,56% 

(n=43) 

52,76% 

(n=105) 

45,54% 

(n=51) 

53,57% 

(n=30) 

Náuseas 

e/ou vômito 

      

< 0,001 
Sim 

32,20% 

(n=19) 

29,58% 

(n=21) 

16,58% 

(n=33) 

10,71% 

(n=12) 

16,07% 

(n=9) 

Não 
67,80% 

(n=40) 

70,42% 

(n=50) 

83,42% 

(n=166) 

89,29% 

(n=100) 

83,93% 

(n=47) 

Exantema 

      

< 0,001 
Sim 

25,42% 

(n=15) 

22,54% 

(n=16) 

18,59% 

(n=37) 
8,04% (n=9) 

5,36% 

(n=3) 

Não 
74,58% 

(n=44) 

77,46% 

(n=55) 

81,41% 

(n=162) 

91,96% 

(n=103) 

94,64% 

(n=53) 

Prurido 

      

0,015 
Sim 13,56% (n=8) 

11,27% 

(n=8) 

12,56% 

(n=25) 
6,25% (n=7) 

1,79% 

(n=1) 

Não 
86,44% 

(n=51) 

88,73% 

(n=63) 

87,44% 

(n=174) 

93,75% 

(n=105) 

98,21% 

(n=55) 

Edema 

      

0,035 
Sim 1,69% (n=1) 

1,41% 

(n=1) 

7,04% 

(n=14) 
4,46% (n=5) 

10,71% 

(n=6) 

Não 
98,31% 

(n=58) 

98,59% 

(n=70) 

92,96% 

(n=185) 

95,54% 

(n=107) 

89,29% 

(n=50) 

Total 
100,00% 

(n=59) 

100,00% 

(n=71) 

100,00% 

(n=199) 

100,00% 

(n=112) 

100,00% 

(n=56) 
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Quando se avaliou a associação entre os principais sinais e sintomas e o sexo dos 

indivíduos, houve significância estatística para febre, exantema e edema, sendo a febre mais 

prevalente no sexo masculino e o exantema e edema no sexo feminino (Tabela 9). Em relação 

a associação entre os principais sinais e sintomas e o ano de atendimento dos indivíduos, 

observa-se significância estatística para artralgia, febre, cefaleia, mialgia, exantema e prurido. 

A artralgia, febre, cefaleia e mialgia aconteceram com maior frequência nos anos de 2016 e 

2017, já o exantema e prurido tiveram maior incidência em 2015 (Tabela 10).  

Tabela 9: Distribuição os principais sinais e sintomas apresentados pelos indivíduos e o sexo. Mossoró, RN, 

2020. 

Principais sintomas 
Sexo 

p- valor 
Feminino Masculino 

Artralgia 

   

0,672 
Sim 82,21% (n=208) 80,74% (n=197) 

Não 17,79% (n=45) 
19,26% (n=47) 

 

Febre 

   

< 0,001 Sim 59,68% (n=151) 78,28% (n=191) 

Não 40,32% (n=102) 21,72% (n=53) 

Cefaleia 

   

0,121 Sim 43,87% (n=111) 50,82% (n=124) 

Não 56,13% (n=142) 49,18% (n=120) 

Mialgia 

   

0,991 Sim 45,85% (n=116) 45,90% (n=112) 

Não 54,15% (n=137) 54,10% (n=132) 

Náuseas e/ou vômito 

   

0,471 Sim 20,16% (n=51) 17,62% (n=43) 

Não 79,84% (n=202) 82,38% (n=201) 

Exantema 

   

0,043 Sim 19,37% (n=49) 12,70% (n=31) 

Não 80,63% (n=204) 87,30% (n=213) 

Prurido 

   

0,358 Sim 11,07% (n=28) 8,61% (n=21) 

Não 88,93% (n=225) 91,39% (n=223) 

Edema 

   

< 0,001 Sim 9,88% (n=25) 0,82% (n=2) 

Não 90,12% (n=228) 99,18% (n=242) 

Total 100,00% (n=253) 100,00% (n=244)   
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Tabela 10: Distribuição os principais sinais e sintomas apresentados pelos indivíduos e o ano de atendimento. 

Mossoró, RN, 2020. 

Principais sintomas 
Ano de atendimento 

p- valor 
2015 2016 2017 

Artralgia 

    

< 0,001 Sim 25,68% (n=19) 90,99% (n=323) 92,65% (n=63) 

Não 74,32% (n=55) 9,01% (n=32) 7,35% (n=5) 

Febre 

    

< 0,001 Sim 45,95% (n=34) 74,93% (n=266) 61,76% (n=42) 

Não 54,05% (n=40) 25,07% (n=89) 38,24% (n=26) 

Cefaleia 

    

< 0,001 Sim 25,68% (n=19) 49,86% (n=177) 57,35% (n=39) 

Não 74,32% (n=55) 50,14% (n=178) 42,65% (n=29) 

Mialgia 

    

0,002 Sim 31,08% (n=23) 46,20% (n=164) 60,29% (n=41) 

Não 68,92% (n=51) 53,80% (n=191) 39,71% (n=27) 

Náuseas e/ou 

vômito 

    

0,155 Sim 10,81% (n=8) 20,28% (n=72) 20,59% (n=14) 

Não 89,19% (n=66) 79,72% (n=283) 79,41% (n=54) 

Exantema 

    

< 0,001 Sim 85,14% (n=63) 4,23% (n=15) 2,94% (n=2) 

Não 14,86% (n=11) 95,77% (n=340) 97,06% (n=66) 

 

Prurido 

    
 

< 0,001 
Sim 51,35% (n=38) 2,54% (n=9) 2,94% (n=2) 

Não 48,65% (n=36) 97,46% (n=346) 97,06% (n=66) 

Edema 

    

0,197 Sim 9,46% (n=7) 5,07% (n=18) 2,94% (n=2) 

Não 90,54% (n=67) 94,93% (n=337) 97,06% (n=66) 

Total 100,00% (n=74) 100,00% (n=355) 100,00% (n=68)   

 

 

4.2 ANÁLISE ESPACIAL DA FEBRE CHIKUNGUNYA NA ÁREA URBANA DE 

MOSSORÓ-RN 

  

 

 Nesse tópico será apresentada a distribuição espacial dos casos de febre chikungunya 

ocorridos na área urbana de Mossoró nos anos de 2015 a 2017. Para tanto, apresenta-se a 

seguir o mapa de localização dos bairros que compõem a área urbana do município (Figura 3). 
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Figura 3: Localização dos bairros da área urbana no município de Mossoró-RN. Mossoró, RN, 2020. 
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Conforme pode ser observado na figura 4, no ano de 2015 há um predomínio de casos 

de febre chikungunya nos bairros Barrocas, Bom Jardim, Paredões, Santo Antônio, Santa 

Delmira e Abolição, com uma incidência considerada de alta e muito alta densidade nos 

bairros Barrocas, Bom Jardim, Paredões, Santo Antônio e Abolição, este último somente nas 

áreas circunvizinhas aos locais com maior número de eventos (Figura 5).  

No ano de 2016, mantém-se um elevado número de casos nos bairros Barrocas, Bom 

Jardim, Paredões, Santo Antônio, Santa Delmira e Abolição e identifica-se também um 

grande número de casos nos bairros Centro, Monsenhor Américo Simonete, Aeroporto, Doze 

Anos, Boa Vista, Alto da Conceição, Lagoa do Mato, Belo Horizonte e Nova Betânia (Figura 

6). Como mostra a figura 7, os bairros onde houve uma incidência muito alta de eventos 

foram o Barrocas, Bom Jardim, Paredões, Santo Antônio, Aeroporto, Lagoa no Mato e Belo 

Horizonte.  

No ano de 2017, novamente se observa uma maior concentração dos casos de febre 

chikungunya nos bairros Barrocas, Bom Jardim, Santo Antônio, Santa Delmira e Abolição, e 

uma incidência muito alta de eventos nos bairros Barrocas, Bom Jardim, Santo Antônio e 

Santa Delmira. Nos demais bairros, os casos aconteceram em uma baixa ou muito baixa 

incidência (Figuras 8 e 9).  

Quando se avaliou a distribuição dos casos de febre chikungunya na área urbana nos 

três anos de realização do estudo, observa-se que a maior incidência da doença aconteceu nos 

bairros Santo Antônio, Barrocas, Bom Jardim, Paredões, Boa Vista, Lagoa do Mato, Alto da 

Conceição, Belo Horizonte e Aeroporto (Figuras 10 e 11).  
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               Figura 4: Distribuição dos casos de febre chikungunya ocorridos no ano de 2015. Mossoró, RN, 2020. 
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Figura 5: Espacialização dos casos de febre chikungunya ocorridos no ano de 2015. Mossoró, RN, 2020. 
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Figura 6: Distribuição dos casos de febre chikungunya ocorridos no ano de 2016. Mossoró, RN, 2020.  
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Figura 7: Espacialização dos casos de febre chikungunya ocorridos no ano de 2016. Mossoró, RN, 2020. 
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Figura 8: Distribuição dos casos de febre chikungunya ocorridos no ano de 2017. Mossoró, RN, 2020. 
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Figura 9: Espacialização dos casos de febre chikungunya ocorridos no ano de 2017. Mossoró, RN, 2020. 



51 

 

 

 
 

Figura 10: Distribuição dos casos de febre chikungunya ocorridos nos anos de 2015 a 2017. Mossoró, RN, 2020. 
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Figura 11: Espacialização dos casos de febre chikungunya ocorridos nos anos de 2015 a 2017. Mossoró, RN, 2020. 
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5 DISCUSSÃO  

 

 

 De modo semelhante a este estudo, outros autores também constataram que a febre 

chikungunya aconteceu com maior frequência em pessoas do sexo feminino e na fase adulta 

economicamente ativa (Azami et al. 2013; Nsoesie et al. 2015). 

Historicamente os homens são vistos como seres fortes, com menor propensão ao 

adoecimento, assim procuram menos os serviços de saúde, fazendo com que haja uma maior 

predominância do sexo feminino nesses serviços (Levorato et al., 2014). Seja no estágio 

agudo ou pós-agudo, as dores e incapacidades ocasionadas pela chikungunya provocam 

prejuízo as atividades diárias, sofrimento psicológico e diminuição da qualidade de vida e 

bem-estar. Nesse sentido, ao atingir principalmente indivíduos economicamente ativos, essa 

doença traz implicações sociais e econômicas significativas (Azami et al. 2013; Nsoesie et al. 

2015; Martı-Carvajal et al., 2017; Silva et al., 2018).  

Pode-se atribuir a predominância de trabalhadores formais no estudo devido ao fato de 

que estes, ao afastar-se do trabalho em decorrência da doença, tem direito a atestado médico 

sem prejuízo salarial, o que não acontece no caso de trabalhadores informais, que muitas 

vezes necessitam continuar trabalhando mesmo em condições físicas inadequadas para manter 

sua renda e acabam, portanto, não procurando atendimento em um serviço de saúde.   

 A maior procura por atendimento entre 1 a 7 dias após o surgimento dos sinais e 

sintomas pode ser justificada por esse período coincidir com a fase aguda da doença, na qual a 

febre e artralgia são intensas. Isso leva os indivíduos a procurarem serviços de saúde como as 

UPA’s, que tem como um de seus objetivos atender pacientes em situações agudas ou 

agutizadas, como febre alta e dores fortes (Brasil 2017a; Mateo e Roure, 2017; Brasil, 2019). 

Chama atenção o fato de que na maioria das fichas de atendimento (61,98%, n=308) o tempo 

de surgimento dos sinais e sintomas não foi informado, apesar dessa informação ser 

importante para identificação do estágio da doença e consequentemente para a definição da 

conduta clínica a ser adotada.  

 Constatou-se que o maior número de casos da doença aconteceu no ano de 2016 

(n=355), havendo uma significativa redução de casos em 2017 (n=68). Essa diminuição no 

número de casos pode ser atribuída ao fato de que uma vez exposto ao vírus chikungunya, o 

indivíduo desenvolve imunidade duradoura contra o mesmo, o que impede a ocorrência de 

nova infecção (Brasil, 2014b). Assim, pode-se presumir que no ano de 2016 grande parte dos 
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indivíduos susceptíveis e expostos ao CHIKV na área urbana de Mossoró foram atingidos, o 

que levou a uma diminuição do número de casos da doença no ano seguinte.  

Observou-se ainda que a maior ocorrência da doença se concentrou nos meses em que 

são registradas uma maior pluviometria no munícipio, o que corresponde ao primeiro 

trimestre do ano (Silva, 2014). Tal achado corrobora com os resultados obtidos por Silva et al. 

(2018), onde se evidenciou uma maior ocorrência de casos de febre chikungunya nos períodos 

chuvosos e quentes, condições que são ideais para a multiplicação do Aedes aegypti e sua 

maior atividade, havendo também uma maior prevalência da doença no ano de 2016.  

Vale a pena destacar que em Mossoró no ano de 2017, não foi observada uma 

concentração significativa de casos nos períodos chuvosos, como aconteceu nos anos de 2015 

e 2016, de modo que as notificações mantiveram números relativamente constantes ao longo 

do ano.  

O estudo realizado por Arduino e Ávila (2015), que analisou a água e diferentes 

recipientes colonizados pelo Aedes aegypti, evidenciou que essa espécie de mosquito tem 

adquirido habilidade de se desenvolver em água contaminada com diferentes substâncias 

como óleo, ferrugem e sal, destacando que o criadouro do mosquito não é mais o clássico 

recipiente com água limpa. Essa capacidade de reprodução do mosquito em situações 

extremas, explica a ocorrência da doença fora dos períodos chuvosos e serve como um alerta 

para a necessidade de ações permanentes de combate ao mosquito.  

Todo caso suspeito de febre chikungunya deve ser notificado, sendo considerado como 

caso suspeito 

Paciente com febre de início súbito maior que 38,5°C e artralgia ou artrite intensa de 

início agudo, não explicado por outras condições, sendo residente ou tendo visitado 

áreas endêmicas ou epidêmicas até duas semanas antes do início dos sintomas ou 

que tenha vínculo epidemiológico com caso confirmado (Brasil, 2017a, p. 47). 

 

Em situações de epidemia, na qual se estabelece a transmissão sustentada da doença, a 

confirmação dos casos se dá por critérios clínicos e epidemiológicos. A confirmação 

laboratorial fica reservada a casos graves, atípicos ou susceptíveis a evoluir para formas 

clínicas mais graves. O hemograma é solicitado obrigatoriamente para pacientes que 

pertencem a grupos de risco como gestantes, pacientes com comorbidades, idosos e menores 

de 2 anos de idade. Outros exames também são reservados a casos graves (Brasil, 2017a). Isso 

explica a ausência de solicitações de sorologia para chikungunya e o pequeno número de 

solicitações de exames laboratoriais na conduta clínica adotada nos atendimentos dos 

indivíduos que fizeram parte do estudo.  
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Estudos realizados na Índia nos anos de 2006 e 2007 (Doke, Dakhure, Patil, 2011; 

Dwibedi et al., 2011; Ramachandran et al., 2012) e no Brasil de 2014 a 2017 (Silva et al., 

2018) também constataram que a febre e a artralgia foram os principais sinais e sintomas 

identificados em pacientes acometidos pela febre chikungunya, sendo também presentes a 

mialgia, cefaleia, náusea, vômitos, erupção cutânea e edema articular. Outros sinais e 

sintomas também foram pouco relatados nesses estudos, o que demonstra que a doença tem 

mantido um padrão semelhante de manifestações clínicas em diferentes continentes e ao 

longo dos anos.  

Os sinais e sintomas apresentados pela maioria dos indivíduos que fizeram parte do 

estudo, bem como o tempo de procura ao serviço de saúde após o surgimento destes, revelam 

que parcela significativa dos pacientes se encontrava na fase aguda da doença quando 

procuram o atendimento na UPA. Embora a dipirona tenha sido o medicamento mais utilizado 

(em 71,43% dos atendimentos), observa-se um significativo uso de anti-inflamatórios não 

hormonais (Diclofenaco de sódio em 20,12% dos atendimentos) e de corticosteroides 

(Dexametasona em 54,33% dos atendimentos).  

Até o momento não existe tratamento específico para a chikungunya, o manejo clínico 

da doença baseia-se no suporte sintomático, hidratação e repouso. A dipirona e o paracetamol 

são os analgésicos mais indicados na fase aguda da doença, já os anti-inflamatórios não 

hormonais e corticosteroides, devem ser evitados devido ao risco de complicações na fase 

virêmica (Azevedo, Oliveira, Vasconcelos, 2015; Brasil, 2017a; Cunha e Trinta, 2017).  

Os casos em que a conduta clínica não foi informada (3,62%, n=18), podem ser 

atribuídos à evasão do paciente da unidade de pronto atendimento antes de ser atendido pelo 

médico, o que é comum em períodos de epidemia, na qual a superlotação dos serviços gera 

grandes filas de espera para o atendimento médico e de enfermagem. A pequena porcentagem 

de referência dos pacientes para o atendimento em hospitais (0,20%, n=1) sugere que a 

epidemia foi bem maneja nas UPAs.  

Foi possível constatar que houve uma diferença no padrão de ocorrência da 

chikungunya quando se comparou a idade e sexo dos indivíduos que fizeram parte do estudo. 

No sexo masculino houve uma maior incidência da doença em crianças e adolescentes e no 

sexo feminino em pessoas adultas e idosas. Tal fato pode ser explicado por que a atividade do 

Aedes aegypti acontece principalmente durante o dia, de modo que as fêmeas hematófagas 

costumam picar os humanos no início da manhã e final da tarde (Barbosa et al., 2012). Nesses 

horários, mulheres, crianças e pessoas idosas tendem a permanecer por mais tempo em 

repouso dentro de suas residências, expondo-se mais ao mosquito nos horários de atividade do 
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vetor do que os homens em idade produtiva, que em geral se mantem maior parte do dia em 

movimento fora de sua residência, constituindo-se em alvos mais difíceis para o Aedes 

aegypti.  

O sexo e gênero perpetuam vivências subjetivas e sociais, sendo, portanto, 

determinantes na vulnerabilidade a que homens e mulheres são expostos. Nesse sentido, 

influenciam diretamente na condição de saúde das pessoas e devem ser considerados nas 

ações de promoção, proteção e atenção à saúde (Leitão, 2015).    

Ao estudar a relação entre a faixa etária dos indivíduos e a realização de exames 

laboratoriais, verificou-se que houve predominância da realização de exames em crianças até 

10 anos de idade, sendo que apenas um dos cinquenta e seis idosos participantes do estudo, 

realizou algum exame. Esse fato chama atenção, pois embora as alterações laboratoriais da 

febre chikungunya muitas vezes sejam inespecíficas durante a fase aguda, o hemograma deve 

ser solicitado obrigatoriamente para grupos de risco, dentre os quais fazem parte os idosos. 

Esses pacientes, assim como as crianças, gestantes e pessoas com comorbidades necessitam 

de um atendimento diferenciado por parte dos serviços de saúde, tendo em vista que 

apresentam um maior risco de desenvolvimento das formas graves da doença (Brasil, 2017a).  

 No que se refere as diferenças entre as faixas etárias e os principais sinais e sintomas 

relatados pelo indivíduos a artralgia, a mialgia e o edema tendem a apresentar maior 

incidência em pacientes adultos e idosos, por que com o passar da idade, evidencia-se uma 

gradual diminuição da massa magra corporal e da massa óssea, o que torna os problemas 

articulares mais frequentes e na presença de desordem articular preexiste, as manifestações 

articulares da chikungunya tornam-se mais intensas, fazendo com que esses sinais e sintomas 

se tornem mais evidentes. Já as manifestações do trato gastrointestinal, como náusea e 

vômito, são mais frequentes em crianças (Brasil, 2017a; Yabuuti et al., 2019).  

 Os achados sobre a associação entre os sinais e sintomas e o sexo dos indivíduos 

corroboram com um estudo realizado na Índia, onde se evidenciou que a dor e o edema 

articular acometeram uma maior proporção de pessoas do sexo feminino em comparação ao 

sexo masculino (Ramachandran et al., 2012).   

No que se refere a distribuição dos principais sinais e sintomas apresentados pelos 

indivíduos e o ano de atendimento, leva-se em consideração que as doenças como 

chikungunya e zika, tiveram o início de suas epidemias no Brasil nos anos de 2014 e 2015, 

respectivamente, sendo pouco conhecidas em nosso país, (Donalisio, Freitas, Zuben, 2017), 

isso pode ter dificultado o diagnóstico diferencial das arboviroses nesses anos iniciais de 
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epidemia, fazendo com que sintomas clássicos da chikungunya como artralgia e febre fossem 

menos frequentes nos casos notificados em 2015 do que em 2016 e 2017.   

Quanto a distribuição espacial dos casos de febre chikungunya na área urbana de 

Mossoró, observa-se que nos três anos de realização do estudo há uma incidência alta e muito 

da doença nas zonas norte e central do munícipio, mais especificamente nos bairros Barrocas, 

Bom Jardim, Paredões, Santo Antônio e Abolição. Isso indica que nessa região acontece uma 

grande proliferação do Aedes aegypti a cada ano, trazendo um alerta para a necessidade de 

ações mais efetivas de combate ao vetor e consequentemente das doenças por ele provocadas.  

No ano de 2016, observa-se que diante do elevado número de casos de febre 

chikungunya identificados no município, a doença passou a atingir também de modo 

significativo as zonas sul e oeste da cidade, sendo identificada uma alta e muito alta 

incidência nos bairros Aeroporto, Alto da Conceição, Lagoa do Mato e Belo Horizonte.   

No estudo realizado por Silva (2017), cujo objetivo era analisar as situações de 

vulnerabilidade socioambiental urbana da cidade de Mossoró,  através do cruzamento de vinte 

e seis indicadores socioeconômicos, dentre os quais pode-se citar abastecimento e canalização 

de água, esgotamento sanitário, destinação de resíduos sólidos, situação educacional e renda 

familiar, constatou-se que o bairro Barrocas apresentou um nível alto de vulnerabilidade 

social e os bairros Bom Jardim, Paredões, Lagoa do Mato, Aeroporto, Santo Antônio e Belo 

Horizonte apresentaram nível médio de vulnerabilidade social. Apenas o bairro Abolição 

apresentou baixa vulnerabilidade.  

Quando se avaliou a vulnerabilidade ambiental a partir dos indicadores inundação, 

cobertura vegetal, temperatura da superfície terrestre e presença de aglomerados subnormais, 

Silva (2017) constatou que os bairros Barrocas, Paredões e Bom Jardim apresentaram alta 

vulnerabilidade, sendo observada nos bairros Santa Delmira, Santo Antônio, Boa Vista e 

Lagoa do Mato vulnerabilidade média.  

A vulnerabilidade socioambiental pode ser entendida como “[...] a sobreposição ou 

cumulatividade de problemas e riscos sociais e ambientais, que se concentram em 

determinadas áreas [...]” (Alves et al., 2010, p. 142). A vida urbana por vezes é associada a 

bons indíces de educação, acesso a saneamento básico e emprego, no entanto, o crescimento 

desordenado e sem planejamento experienciado em muitos municípios brasileiros, provoca 

exclusão de parcela da população e compromete a  qualidade de vida urbana, ocasionando 

uma sobreposição de problemas socioeconômicos e ambientais (Cabral e Cândido, 2019).  

A expansão urbana vivenciada em Mossoró expressa essa realidade, uma vez que 

observa-se um rápido crescimento do munícipio nas regiões centrais e periferias, havendo em 
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determinados locais a concentração de problemas sociais e ambientais, como construções e 

ocupações irregulares, saneamento precário, descarte inadequado de resíduos sólidos, 

problema com abastecimento de água, descarga de efluentes nas margens do Rio 

Apodi/Mossoró, entre outros problemas (Salles, Grigio, Silva, 2013), que por sua vez, 

contribuem diretamente para a reprodução do mosquito vetor da febre chikungunya e a 

disseminação da doença. 

A partir das observações realizadas in loco, constata-se que os bairros com maior 

número de casos da febre chikungunya enquadram-se nessas condições, o que pode ser 

evidenciado pela presença esgoto a céu aberto, deposição de resíduos sólidos em vias públicas 

e espaço aberto, bem como acúmulo indevido de água e presença de corpos de água (Figuras 

12, 13, 14 e 15).  

 

Figura 12: Deposição inadequada de resíduos sólidos, presença de corpos d’água (A) e esgoto a céu aberto (B)                 

no bairro Barrocas. Mossoró, RN, 2020. 
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Figura 13: Deposição inadequada de resíduos sólidos (A) e presença de canal de água com deposição de esgoto 

(B) no Bairro Santo Antônio. Mossoró, RN, 2020.  

 

 

Figura 14: Presença de esgoto a céu aberto no Bairro Alto da Conceição (A) e Deposição inadequada de resíduos 

sólidos no bairro Lagoa do Mato (B). Mossoró, RN, 2020. 
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Figura 15: Presença de esgoto a céu aberto (A) e de corpos d’água com deposição de esgoto (B) no bairro Belo 

Horizonte. Mossoró, RN, 2020. 
  

 Pereira (2018) que realizou a análise espacial e temporal dos casos de chikungunya no 

estado do Maranhão, também identificou uma maior incidência da doença em locais onde há 

uma coleta de lixo e esgotamento sanitários deficientes. De modo semelhante, os estudos 

realizados por César et al. (2016) e Maia et al. (2019) constaram que o saneamento básico 

precário influencia diretamente na ocorrência dos casos de dengue, doença também provocada 

pelo Aedes aegypti.  

 Os serviços de saneamento contemplam “[...] abastecimento e tratamento de água, 

coleta e tratamento de esgoto, manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos [...]” (Cabedo 

Junior et al., 2018, p. 3). Considerando que o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti ocorre 

essencialmente na água e que os desafios relacionados ao saneamento básico, à coleta e 

tratamento de resíduos favorecem a propagação de focos de reprodução do vetor, (Brasil, 

2009), o saneamento básico, embora não seja o principal fator responsável pela incidência da 

febre chikungunya, contribui de modo significativo para a ocorrência da doença, dessa forma, 

essa relação não pode ser desconsiderada pelo poder público (Pereira, 2018).  

 Nesse sentido, as estratégias de combate à febre chikungunya vão muito além dos 

aspectos clínicos. É preciso atentar para estratégias de cuidados em saúde relativos a doença, 

mas sobretudo, para o desenvolvimentos de políticas públicas mais efetivas que contemplem a 

oferta de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e gerenciamento de 

resíduos sólidos, bem como, ações de educação em saúde com a população, no sentido de 

sensibilizá-la quanto ao seu papel na prevenção da reprodução do mosquito vetor, uma vez 

que grande parte das pessoas não possui um nível de educação ambiental adequado, 

B A 
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comprometendo as estratégias de saneamento básico desenvolvidas pelo poder público 

(Cabedo Junior et al., 2018; Santos et al., 2018).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A partir do estudo foi possível constatar que na área urbana do munícipio de Mossoró 

a febre chikungunya acomete principalmente pessoas do sexo feminino e em idade 

economicamente ativa, o que traz implicações sociais e econômicas consideráveis. Quando se 

comparou a idade e sexo dos indivíduos que fizeram parte do estudo, verificou-se que no sexo 

masculino houve uma maior incidência da doença em crianças e adolescentes e no sexo 

feminino em pessoas adultas e idosas.  

Os principais sinais e sintomas identificados foram artralgia, febre, mialgia e cefaleia e 

o manejo clínico da doença foi baseado no uso de dipirona, dexametasona e dicoflenaco de 

sódio, sendo a doença bem controlada nas unidades de pronto atendimento, uma vez que se 

observou um baixo percentual de referência de pacientes para hospitais.  

O ano de 2016 foi o que apresentou o maior número de casos, sendo o mês de março 

aquele com maior ocorrência da doença nos três anos de estudo. Vale destacar que diferente 

dos anos anteriores, em 2017 a doença não se concentrou apenas no período chuvoso, as 

ocorrências de estenderam ao longo do ano, o que pode sugerir uma mudança no padrão de 

reprodução do Aedes aegypti para além do período chuvoso.  

No que se refere a distribuição espacial da febre chikungunya na área urbana, nos três 

anos de realização do estudo, os bairros onde houve uma maior incidência da doença foram o 

Santo Antônio, Barrocas, Paredões, Boa Vista, Lagoa do Mato, Alto da Conceição, Belo 

Horizonte e Aeroporto, que em sua maioria, apresentam alta a média vulnerabilidade 

socioambiental e problemas de saneamento. Dessa forma, confirma-se a hipótese levantada no 

estudo de que há uma maior incidência da febre chikungunya em locais que apresentam 

vulnerabilidade socioambiental  e saneamento básico precário.  

Diante do exposto, o estudo se traduz como um importante instrumento para o 

desenvolvimento de políticas e ações de vigilância epidemiológica voltadas ao combate da 

febre chikungunya no município, pois permite conhecer qual a parcela da população mais 

susceptível a doença, quais as estratégias de atendimento clínico utilizadas, bem como traz o 

retrato da distribuição dos casos de febre chikungunya na área urbana, discriminando cada 

caso por meio de pontos no mapa e as regiões do município onde os casos da doença se 

concentram, permitindo a identificação dos bairros e regiões da cidade que necessitam de 

maior intervenção e investimentos em ações de combate ao Aedes aegypti e a doença.  
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Além disso, ao identificar que existe uma maior ocorrência da doença em bairros 

vulneráveis e com saneamento precário, o estudo demonstra que o enfrentamento da febre 

chikungunya e demais arboviroses provocadas pelo Aedes aegypti requer o desenvolvimento 

de ações intersetoriais que envolvam saúde, meio ambiente, saneamento e educação, bem 

como estratégias efetivas a curto, médio e longo prazo, não restritas portanto, a campanhas 

pontuais realizadas no período chuvoso, como normalmente se observa em Mossoró e na 

maioria dos municípios brasileiros.  

Pode-se apontar como uma limitação do estudo, a não realização do mesmo na UPA 

Governador Tarcísio Vasconcelos Maia, embora a coleta de dados estivesse prevista nas três 

unidades de pronto atendimento de Mossoró. A coleta de dados não aconteceu neste serviço 

devido a inexistência do registro das notificações de febre chikungunya e de outras doenças 

de notificação compulsória nesta unidade, o que inviabilizou a obtenção das informações 

sobre os casos da doença notificados nesta unidade.  

Considerando a importância das ferramentas de análise espaciais oferecidas pelo 

geoprocessamento para a vigilância em saúde e epidemiológica, sugere-se a realização de 

estudos semelhantes voltados a investigação de outras doenças endêmicas no município de 

Mossoró, de modo a contribuir para que gestores e profissionais de saúde possam desenvolver 

estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças mais eficientes, trazendo mais 

qualidade de vida a população.  
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APÊNDICE A- Instrumentos de coleta de dados 

 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte  

Programa de Pós-graduação em Saúde e Sociedade  

 

Título da pesquisa: Aspectos epidemiológicos, clínicos e geográficos da chikungunya em 

Mossoró-RN 

Roteiro para obtenção de dados epidemiológicos e clínicos 

 

Iniciais do paciente: ______________________   Data: _______/_______/_______ 

1- Sexo: 

(  ) Feminino  (  ) Masculino 

3- Data de Nascimento: ____/____/____ 

4- Idade: ___________ 

5- Endereço:  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6- Profissão ou ocupação:  

_________________________________________________________________________ 

7- Manifestações clínicas: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8- Manejo dos sinais e sintomas:  

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9- Meio diagnósticos:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A - Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa 
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ANEXO B - Carta de anuência 
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ANEXO C – Declaração para uso de prontuários/arquivos 

 

 

 

 


