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RESUMO: O vírus da Chikungunya é responsável pela disseminação de uma doença nova, 

cujos primeiros casos em humanos foram registrados no ano de 2015. Caracteriza-se a infecção 

por Chikungunya um contágio prejudicial ao mecanismo homeostático, pois causa alterações 

que podem levar ao óbito ou a prejuízos permanentes na saúde e qualidade vida de um paciente 

tratado (HONORIO, et al., 2015). Esta pesquisa tem como objetivo fornecer dados 

epidemiológicos dos casos soropositivos para Chikungunya nos municípios do Estado de Goiás, 

cujo período avaliado foi do ano de 2015 até o mês de setembro de 2018, utilizando uma 

amostra de 110 indivíduos soropositivos para Chikungunya, através de uma metodologia 

baseada em um estudo transversal e quantitativo realizado de modo manual em banco de dados 

fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás por meio de “Boletim Epidemiológico 

para Chikungunya”, seguido de tabulações no programa Microsof Excel (2010) e análise 

estatística no programa Bioestat. Observou-se nos resultados encontrados que Goiânia 

caracteriza-se como o município que possui maiores casos confirmados de Chikungunya nos 

anos de 2016 e 2017, porém no ano de 2015 percebe-se maior acometimento em Edealina e o 

ano de 2018 apresentou a mesma quantidade de casos em Goiânia e Valparaíso de Goiás. Foi 

possível observar que 2016 foi o ano que mais teve casos confirmados (47,2%) seguido de 2017 

(45,54%), 2018 (6,36%) e 2015 (0,9%). No período avaliado o ano de 2017 apresentou o maior 

número de óbitos (3), seguido de 2016 (2), sendo os municípios referidos Trindade (50%) e 
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Cristalina (50%) em 2016 e Valparaíso de Goiás (33,3%) e Aparecida de Goiânia (66,6%) em 

2017. Não houve óbitos por Chikungunya em 2015 e em 2018 até o mês de setembro. Além 

disso, com exceção do ano de 2018, todos os casos são classificados como “importados”, ou 

seja, os indivíduos foram contaminados em outros estados e depois retornaram ao Estado de 

Goiás. Espera se que o resultado deste seja a conscientização da população, para a promoção e 

prevenção da saúde, visando cada vez mais o tratamento e diagnóstico adequado, para que 

torne-se evitável maiores complicações e/ou óbito nos pacientes infectados pelo vírus 

Chikungunya. Estudos futuros são necessários para melhor avaliação do acompanhamento 

epidemiológico dos casos confirmados de infecção por Chikungunya no Estado de Goiás. 

 

REFERÊNCIAS 

 

HONORIO, Nildimar Alves et al. Chikungunya: uma arbovirose em estabelecimento e 

expansão no Brasil. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 31, n. 5, p. 906-908,  May  2015 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2015000500003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: <30/08/ 2018>. 

   

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS. Boletim Epidemiológico 

Chikungunya. Disponível em: <https://extranet.saude.go.gov.br/public/aedes.html>. Acesso 

em: 30/09/2018. 


