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Chikun
ngunya: a doença sinônimo
s
o de dor
Conceição Elidianne An
níbal Silva *

A Febre Chikungun
nya é
uma doença transmitid
da aos seres
humanos pela
a picada de artróp
podes
desta
acando-se os mosquitos A
Aedes
como
aegy
ypti e Aedes
A
alb
bopictus
princ
cipais veto
ores. O vírrus é endê
êmico
princ
cipalmente nas regiõ
ões tropica is do
plane
eta e eme
ergiu como
o uma am
meaça
epidê
êmica nos últimos 15 anos. A do
oença
é ca
ausada pelo
o vírus Ch
hikungunya
a, um
vírus
s pertencen
nte ao gêne
ero alphaviirus e
nome
a
família
T
Togaviridae
e.
O
n
“chik
kungunya” deriva de
d
uma frase
Mako
onde que significa “aquilo
“
qu
ue se
dobrra” ou “se contorce”,, referindo--se à
postu
ura curvad
da dos paciientes afet ados.
O víírus infecta
a mais de um milhã
ão de
pessoas por ano
a
e cau
usa inúme
eros sinais e sintom
mas, incluin
ndo dores nas
articulações, qu
ue são cons
stantementte relatadas como dorres altamen
nte debilita
antes.
O víírus Chikungunya es
stá intimam
mente rela
acionado a vários o utros alfav
vírus,
inclu
uindo o grupo de vírus
s Sindbis e o vírus Ma
ayaro, que são conheccidos por ca
ausar
artritte e fortes
s dores musculares.
m
O vírus Chikungunya possui três genó
ótipos
distin
ntos: asiátiico, oeste africano
a
e centro-sul--africano, todos nome
eados de ac
cordo
com suas distribuições ge
eográficas. O vírus CH
HIKV um vírrus de RNA
A de fita sim
mples
de s
sentido pos
sitivo. Estru
uturalmentte, o vírus é envelop
pado, possu
ui um capsídeo
icosa
aédrico e ap
presenta um
m diâmetro
o de aproximadamente 65 nm.
O Chikun
ngunya é no
otável pelo fato de causas sinaiss e sintoma
as em
uma proporção
o maior de indivíduos infectados
s, quando comparado
c
com a infe
ecção
com outros alfa
avírus, a ex
xemplo de infecções pelos
p
vírus da Dengue
e, Zika e outros
o
arbovirus. Dados na literratura suge
erem que na infecção pelo víru
us Chikung
gunya
cerca
a de 50 a 70%
7
dos infectados accabam dese
envolvendo
o uma apre
esentação clínica
c
e que embora possa
p
se assemelhar a sintomas
s da infecçã
ão por Den
ngue e Zika
a, o a
infec
cção por Chikunguny
C
a apresentta vários sintomas
s
bem caracte
erísticos, sendo
s
extre
emamente importante
e ressaltarr que os sintomas ge
eralmente aparecem após
um p
período de incubação que varia entre 4 a 7 dias. A fe
ebre Chikun
de se
ngunya pod
dese
envolver co
omo uma doença au
utolimitada,, com sinttomas desa
aparecendo
o em
pouc
cas semana
as, mas em
m alguns ca
asos em qu
ue a dor na
as articulaçções pode durar
mese
es ou até mesmo
m
anos. Já se sa be que durrante a vire
emia, o Chi kungunya induz
uma resposta imune agud
da que pod
de levar a sintomas
s
cllínicos infla
amatórios gerais
g
e loc
cais, mas que
q
o curso
o da doença
a pode ser dividido em um está
ágio agudo,, com
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duração de aprroximadamente uma ssemana, e um estágio crônico, que pode durar
mese
es a anos. Sintomas
s como feb
bre aguda, poliartralgia e dor são altam
mente
indic
cativas de uma infec
cção, sendo
o a ultima
a com aparecendo em
m 30-90%
% dos
casos. Essa do
or nas articulações é geralmen
nte bilatera
al, simétricca e altam
mente
O
ente pod em aparecer sintomas ofttalmológico
os e
debillitante. Ocasionalme
neurrológicos.
O estágio
o crônico d
da Chikung
gunya é ca
aracterizado
o por pacie
entes
que não retorn
nam à sua
a condição
o pré-chiku
ungunya, aproximada mente em três
mese
es após o início da doença. A infecção crônica po
or Chikung
gunya é menos
m
aborrdada, mas representa
a uma grav
ve e significativa complicação de
e saúde para as
pessoas afetadas e um im
mportante p
problema de
d saúde pú
ública. Den
ntre os sintomas
mais
s destacado
os meses após
a
a infe
fecção, ou seja, na fase crônica
a da doença, o
reum
matismo e fadiga fora
am os maiis citados. Outro estu
udo sugere
e que 50%
% das
pessoas infecta
adas com Chikunguny
C
ya experimentam dor crônica. E
Em parte devido
aos s
sintomas observados,
o
, o Chikung
gunya está associado a baixa m
mortalidade,, mas
alta morbidade
e, sendo esses
e
sinto
omas, espe
ecialmente a dor, re
epresentam
m um
grande impacto
o no estado físico e mental dos
s pacientes
s, afetando
o diretamente a
qualiidade de vida dos mesmos. A inffecção crôn
nica pelo Ch
hikungunya
a demonstrra um
alto tropismo no tecido ós
sseo e articcular e pode
e ainda cau
usar sintom
mas semelha
antes
à com
m artrite re
eumatóide e espondilitte anquilos
sante.
Sobre a patogênese
e dos sinaiis e sintom
mas que pe
ersistem na
a fase
crônica da chik
kungunya, os mecan ismos aind
da não estã
ão totalme
ente elucidados.
Pesq
quisadores sugerem duas
d
princ ipais hipótteses. A primeira hip
pótese é que
q
a
persistência do
o vírus ou detritos an
ntigênicos presente nas
n
articula
ações e te
ecidos
musc
culares, po
ode estar causando os sintoma
as, e muitto embora a tentativ
va de
isolamento do vírus dos tecidos
t
art iculares du
urante a fase crônica não tenha
a sido
bem-sucedido, proteínas virais fora
am detecta
adas em macrófagos
m
s e em cé
élulas
musc
culares de pacientes com
c
dor crô
ônica, suge
erindo que uma baixa replicação
o viral
possa esta oco
orrendo no local, evid
denciando a persistência do víru
us nos tecid
do. A
segu
unda hipóttese levantada peloss pesquisa
adores, é que ocorrre um dis
sparo
persistente da ativação
a
im
mune, isso l evando a estado
e
inflamatório pe
ersistente.
Outros estudos sug
gerem que a inflamação decorre
ente da infe
ecção
pelo Chikungunya tem consequênccias na attividade proliferativa e função
o dos
osteo
oblastos e osteoclasto
os, o que p
pode contriibuir para os
o efeitos d
do Chikung
gunya
crônico, princip
palmente a dor nas a
articulações
s. Várias das
d
citocina
as associad
das à
infec
cção e infla
amação, co
omo IL-6 e IL-1 e TN
NF-α també
ém promov
vem a atividade
osteo
oclástica e foram ass
sociadas à osteoclastogênese. Outro
O
acha
ado interess
sante
na infecção pe
elo vírus, é que linffócitos CD8
8 + são encontrado
e
s em erup
pções
cutân
neas em pa
acientes ag
gudos, enq uanto as cé
élulas T CD
D4 + const ituem a ma
aioria
em d
derrames sinoviais
s
em
m paciente
es crônicos.. Entretanto pouco se
e sabe sobre os
meca
anismos ch
haves que in
nduzem os sintomas crônicos
c
da febre Chik
kungunya.
Sobre a prevenção e tratame
ento, ainda não existe
e vacina pa
ara o
vírus
s Chikungu
unya ou atté mesmo um tratamento esp
pecífico. Oss sintomas
s são
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trata
ados com medicação
m
para febre,, dores mu
usculares e articularess. Na fase água
da doença é re
ecomendado o repousso absoluto
o e uma altta ingestão
o de líquido
os. Já
na fa
ase crônica
a o acompa
anhamento do paciente é extrem
mamente n
necessário a fim
de se
e evitar as comorbida
ades e com
mplicações mais
m
severa
as. A febre
e Chikungun
nya é
uma doença fe
ebril cuja característtica clínica mais importante e debilitante
e é a
artra
algia que se
e apresenta
a de forma altamente
e debilitante
e. Atualme nte um cad
derno
de p
protocolo é disponibilizado pelo ministério da saúde, com orien
ntações sob
bre o
manejo dos pacientes infe
etados e ap
presentam a dor crôn
nica, entrettanto não existe
e
trata
amento farm
macológico
o especifico
o e a principal forma de combatte à doença
a é a
cons
scientização
o da popula
ação sobre o combate aos focos de
d mosquittos.
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