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Em decorrência a matéria recentemente circulada, onde se considera que 

o número de mortos pode chegar a mais de 30 pela chikugunya, a Secretária 

Municipal da Saúde através da Vigilância Epidemiológica, vem a público mostrar 

os dados pertinentes as doenças arboviroses que assola o nosso município. O 

município de Quixadá até o dia 06 de Junho do presente ano, de acordo com o 

SINAN (Sistema de Informação de Agravos e Notificação) consta 891 casos 

NOTIFICADOS SUSPEITOS de Chikungunya, dentre esses, 4% foram 

descartados, 12% confirmados, e 84% em análise. Número de Casos 

NOTIFICADOS SUSPEITOS de Dengue existem 2438, dentre esses 28% 

descartados, 4% confirmados, 0,5 inconclusivo, 67,5% em análise. Número de 

Casos NOTIFICADOS SUSPEITOS de Zika em gestante 53, dentre esses 20,8% 

descartados e 79,2% em análise. Uma atitude já tomada a parte da Secretaria 

Municipal foi de pedir celeridade ao Laboratório Central (LACEN) ao números 

ainda em análise, visto que é o maior percentual atualmente.  

Diante dos dados expostos e dos sinais e sintomas em que se apresenta 

o quadro doentio da população observa-se que o vírus circulante no nosso 

município é o Vírus Chikungunya(CHIKV), pois é uma Arbovirose responsável 

por uma síndrome febril aguda com importante acometimento articular; É 

transmitido por Mosquitos do gênero Aedes e tem período de incubação de 3 a 

7 dias, podendo variar de 1 a 12 dias. Os pacientes que adquirem essa doença 

podem ser acometidos com edemas articulares, por vezes associados a 

tenossinovites (punhos e tornozelos); Com frequência os pacientes podem ficar 

incapacitados para tarefas cotidianas como cozinhar e dirigir. Manifestações 

clínicas, incluindo complicações raras como síndromes neurológicas (meningite, 

encefalite e síndrome de Guillain-Barre'); achados neuro-oftalmológicos, neurite 

retrobulbar; complicações cardíacas (pericardite e miocardite); e transmissão 

materno-fetal, resultando em aborto e doença congênita em associação com a 

infecção CHIKV também podem ser apresentadas. A taxa de letalidade pode ser 

de 5 vezes maior em pacientes com idade maior que 65 anos, em comparação 

com aqueles com idade menor que 45 anos. Infecção CHIKV parece ser 

responsável por apresentações clínicas graves, não só em pacientes idosos ou 

pacientes de alto risco, mas também em pacientes mais jovens sem 

comorbidades. Formas clínicas graves podem não estar associadas a presença 

de comorbidade.  

Os principais grupos de risco são: menores de 2 anos; gestantes; idosos 

(> 60 anos) com associação com comorbidades. Diante da instabilidade e 

letalidade de pacientes pertencentes a grupos de riscos as Equipes de Saúde da 



Família estão investigandos óbitos ocorridos na Unidade de Pronto Atendimento 

ou em percurso a Fortaleza que supostamente possam ter sido agravados pela 

Chikugunya, porém a Causa Morte decretada pelo médico nas Declarações de 

Óbitos consideradas principalmente, são: Infarto Agudo do Miocárdio, 

Insuficiência Cardíaca e Respiratória, Falência Múltiplas dos Órgãos , dentre 

essas teve UM caso decretado pelo médico como Causa Morte Chikungunya. 

 

 

TRATAMENTO RECOMENDADO DE ACORDO MANEJO CLÍNICO FEBRE 
CHIKUNGUNYA 

 
 
Sintomáticos: não há terapia específica contra as doenças! 
• Repouso absoluto 
• Ingestão de líquidos: água, sais de rehidratação oral – cerca de 2l/dia 
- Analgésicos: Paracetamol ou Dipirona. Não utilizar AAS pelo risco de 
Hemorragias; 
 
 
 
A AUTO MEDICAÇÃO TEM AGRAVADO OS FATORES, POIS O PACIENTE 
DEVE PROCURAR CONSULTA MÉDICA. 
 
 
MEDIDAS TOMADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE 
 

 Agentes Comunitário de Endemias trabalhando de Segunda à Sábados; 

 Oficio enviado ao NUVET solicitando o Carro Fumacê; 

 Ofício encaminhado ao Exército solicitando apoio logístico na invasão de 
casas abandonadas e/ou que tenha resistência de entrada pelo ACE; 

 Aquisição de novo larvicida, já que há dúvidas sobre a eficácia do insumo 
enviado pelo Ministério da Saúde; 

 Mais Agentes de Combates de Endemias em campo; 

 Ofício entregue a Secretaria de Saúde do Estado solicitando que seja 
entregue os itens da Programação Pactuada Integrada, visto que fora 
debitado automaticamente do Município. 
 

O município tem na sua base de dados 27.703 imóveis a serem trabalhados 

no controle da dengue e 41 pontos estratégicos. Diante disso e como 

estratégia de prevenção e controle, a Prefeitura Municipal de Quixadá, 

através da Secretaria Municipal de Saúde, elaborou o Plano Municipal de 

Contingência da Dengue 2016, que será aplicado quando constatados casos 

de surtos ou epidemia, através do monitoramento diário e semanal da 

Vigilância Epidemiológica. Em virtude da incidência elevada de casos 

constatados, a Secretaria de Saúde tem trabalhado arduamente diretamente 



com os agentes de combate as endemias. A Prefeitura já realizou e 

continuará realizando trabalho intensificado as Unidades Básicas de Saúde. 

A prefeitura está ciente das demandas elevadas relacionadas á 

Chikugunya e trabalha, tanto em atividades preventivas como de combate ao 

mosquito. Destacamos que parte ABSOLUTAMENTE ESSENCIAL da luta 

contra a dengue tem a ver com a participação da população. Todos devem estar 

cientes da necessidade de atuar dentro de suas próprias casas para evitar que 

se formem criadouros para o aedes aegypti. 

“A prefeitura está num período em que estamos priorizando o trabalho de 

planejamento de todas as ações. Determinei prioridade na luta contra o mosquito 

e nos trabalhos de prevenção à Chikugunya, Dengue e Zyka. Esperamos que a 

intensificação das atividades consiga reverter o quadro atual que, 

reconhecemos, é preocupante. Para conseguir isto, contamos com a ajuda de 

todos. No entanto, estive no Congresso de Secretários Municipais analisando a 

aquisição do novo larvicida, visto que há dúvidas na eficácia do atual larvicida 

enviado pelo Ministério da Saúde”, diz o prefeito João Hudson. 

 

 
 
 
 

 


