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Infecção pelo vírus Chikungunya
 A maioria das pessoas infectadas desenvolvem sintomas 

clínicos

 O período de incubação é de 3 a 12 dias (mais 
frequente entre 3-7 dias)

 Período de viremia pode durar até 10 dias (inicio 2 dias 
antes dos sintomas), porém recentemente publicamos 
caso com 30 dias de presença do RNA viral na urina e 
sêmen

 Pode evoluir em 3 fases:

- Aguda: 7 a 10 dias

- Fase pós-aguda com sintomas persistentes: até 3 meses

- Crônica: mais de 3 meses



Evolução das manifestações clínicas na fase aguda da Chikungunya

Thiberville S-D. Chikungunya fever: a clinical and virological investigation of outpatients on Reunion Island, 

South-West Indian Ocean. PLoS Negl Trop Dis. 2013;7(1):e2004.



 Diagnóstico baseado identificação viral 

(cultura), métodos moleculares (rt-PCR) 

e na sorologia

 IgM no entanto pode perdurar por várias

semanas, especialmente nos pacientes

com artropatia crônica associada ao

CHIKV

 RT-PCR tem sido tão útil quanto para

Zika



 Evidência anterior de até 7 dias de 

persistência molecular (rt-PCR) do 

CHIKV na urina

 Apresentamos evidência da persistência

molecular do CHIKV na urina e no sêmen

por até 30 dias em paciente co-infectado

por Dengue-3







 Evidência anterior de até 7 dias de 

persistência molecular (rt-PCR) do 

CHIKV na urina

 Apresentamos evidência da persistência

molecular do CHIKV na urina por até 30 

dias em paciente co-infectado por

Dengue-3



Complicações

 Síndrome de Guillain-Barré

 Encefalite neonatal

 Comprometimento ocular







Encefalite neonatal por CHIKV
 Neonato nascido com peso normal (3.500g), perímetro cefálico de 34,0 cm 

e com sinais normais no Hospital Aliança, Salvador, Brasil

 Quatro dias antes do parto cesárea a mãe apresentou erupção (rash) 
cutânea, e febre

 Neonato cursou bem até o 4º. dia de vida quando erupção eritematosa 
macular, hipoatividade e temperatura de 37,9 C

 Após 2 dias o neonato apresentou quadro convulsivo e teve diagnóstico 
posterior de encefalite

 Resultados do liquor : 0,7 celulas mononucleares, proteinorraquia 106 
mg/dL;

 glicorraquia 23 mg/dl; marcadores imunológicos para sifilis (Fta-Abs, VDRL), 
e toxoplasmose (IFI) foram negativos; culturas aeróbicas, para fungos e 
micobacteria negativas; Rt-PCR para CHIKV foi positivo no liquor, sangue, 
urina e saliva; Rt-PCR para Zika, Dengue, e HSV todos negativos.

 Criança hoje com 11 meses evoluindo satisfatoriamente, com 
desenvolvimento motor e neurológico normais; BERA normal; 
oftalmologico normal





Comprometimento ocular

 Conjuntivite durante a fase aguda

 Uveíte anterior

 Coroidite macular bilateral após CHIKV

 Uveíte anterior e posterior com atrofia

macular



Uveíte anterior

 Relato em 15 pacientes

 3 com envolvimento bilateral

 9 pacientes desenvolveram sintomas
oculares já no primeiro dia de manifestação
aguda da doença (60,0%) enquanto 6 (40,0%) 
apresentaram sintomas oculares dentro das 
6 semanas do quadro clinico inicial (3–42 
dias)

 A uveíte foi transitória e resolvida dentro de 
1 semana do tratamento com 
corticosteróides



Precipitados amarronzados na córnea

Edema na íris





Homem, 16 anos, com queixas de perda da visão por 1 mês após 2 meses do 

quadro agudo CHIKV

Fotografia do fundo de olho (acima) e angiografia com fluoresceína (abaixo) 

mostrando áreas de coroidite ativa bilateralmente
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Zika

 Vírus Zika ( ZIKV ) é um membro da 
complexo sorológico Spondweni, gênero 
Flavivirus , e família Flaviviridae

 Outros Flavivirus:

 1. Febre Amarela

 2. Dengue

 3. Oeste do Nilo

 3. Encefalite de St. Louis

 4. Encefalite japonesa



Até 2007

 Virus com transmissão zoonótica

 Restrito a partes da Africa e Asia

 Descrição casos e soroprevalência

 Paucidade de publicações







Fig. 4 Circulation du virus Zika, 1947–2007. Distribution of the Zika virus, 1947–2007.

P.  Barboza , A.  Tarantola , L.  Lassel , T.  Mollet , I.  Quatresous , C.  Paquet

Viroses émergentes en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique

Médecine et Maladies Infectieuses, Volume 38, Issue 10, 2008, 513 - 523

http://dx.doi.org/10.1016/j.medmal.2008.06.011
Cenário Global de Zika até Abril de 2015



Zika virus

Bahia

Amostras de 

26 de março

2015

Camaçari

Identificadas

em 28 e 29 

de abril 2015



Campos GS, Bandeira AC, Sardi SI. Zika virus outbreak, Bahia, 

Brazil. Emerging Infectious Diseases 2015: 21(10)
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Surto nas Ilhas de Yap, Micronesia, 2007 –

Sintomas em 31 pacientes confirmados Zika
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Quadros atuais em 2016

 Quadros atípicos

 Ausência de febre

 Astenia importante

 Importante associação com Chikungunya 

(Co-infecção)



Sintomas atípicos

 ARL, sexo feminino, 45 anos

 Atendida na emergência com cefaleia
occipital, e aumento de ganglios
retroauriculares há 24 horas, sem febre, sem
artralgias ou mialgias, sem dor abdominal, 
diarreia ou outras queixas. 

 Exame físico com 1 placa vermelha em
região inframamaria direita, discretíssimo
rash, e ganglios cervicais posteriores e 
retroauriculares palpáveis e levemente
dolorosos

 Zika positivo em soro









Sintomas compatíveis associados a 

manifestação atípica de derrame conjuntival

 HCMLS, sexo feminino, 43 anos

 Há 1 dia rash, com prurido, mialgias, com 

dores articulares e conjuntivite com 

derrame ocular E

 Colhido sangue, swab e urina

 Positivo no real-time PCR em soro, swab 

e urina Zika





Sintomas atípicos_Chikv documentada 6 

meses antes
 AB, sexo feminino, 50 anos

 Teve diagnostico de Chikv em marco/16, ficando
com leve artralgia sem incomodar muito, somente
em tornozelos.

 Diarreia e dor abdominal há 6 dias

 Dores articulares pioraram

 Zika positivo sangue, e urina e positivo também
no swab oral

 Mantem dores articulares importantes em
coxofemoral esquerda, e tornozelos de forte 
intensidade principalmente pela manha. Mantem-
se também muito inapetente sem apetite e 
astenia. Ao exame sem sinais inflamatorios. 



Coinfecção ZIKV_CHIKV

 MSD, sexo feminino, 50 anos

 Iniciou febre 38C, cefaleia, mialgias, artralgias (dedos das 
mãos, cotovelos, ombros, tornozelos)

 Ao exame rash difuso

 Zika positivo em soro, swab oral e urina

 Chikungunya positivo em soro

 Fez uso de Predsim e Nisulid por 5 dias

 Ficou bem enquanto usava medicação (a partir 3o dia). 
Manteve cansaço corporal intenso.

 Mantém dores fortes nas articulações das mãos, cotovelos, 
ombros e tornozelos e sensação de que um carro passou
pelo corpo. Não consegue levantar os braços.

 Relata formigamento nas mãos, pior à noite.

file://localhost/tel/99391-6044






Casos com padrão atípico, clinicamente

indistinguíveis de processos virais outros, outras

vezes associados a quadro clássico de CHIKV

 1. Identificação do RNA viral por técnicas

de biologia molecular RT-PCR 

 2. Apostar no RT-PCR em tempo real

 3. Colher sangue, swab oral e urina



Aumento da captação na urina e saliva

 Urina em até 2 semanas

 Saliva aumenta a sensibilidade mesmo na

janela de até 5-6 dias para soro, podendo

permanecer por mais tempo







4 positivos em Saliva e negativos no sangue

Ct < 38,5 para postividade



Cepas de Zika

 Acompanhando a evolução temporal das 

cepas de Zika

 A definição de um clade viral – Clade C



Epidemiologia molecular de 11 

cepas de Zika isoladas a partir de 

amostras de 14 pacientes

atendidos na emergência do 

Hospital Aliança e 1 em Camaçari







Co-infecção Zika_Chikungunya

 Co-infecções cada vez mais presentes

 Nos últimos 3 meses, dos 16 pacientes

positivos para Zika – 4 coinfectados

 Prevalência elevada nos pacientes

recentemente identificados











Novos horizontes

 Taxa basal reprodutiva de Zika

 Manutenção de taxas endêmicas baixas no ano
2016 porém com incremento detectável a partir
de 16.09.2016

 Necessidades anteriores não resolvidas:

 1. Sorologia ainda não confiável

 2. rt-PCR como instrumento diagnóstico no SUS

 3. Ação ambiental  saneamento

 4. Mosquitos alterados (geneticamente, 
Wolbachia) como arma de Saúde Pública

 Vacina: aonde estamos e para onde vamos?

 Transmissão por gotículas???
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