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RESUMO 

 

Objetivo: Identificar as manifestações oculares dos pacientes com 

diagnóstico confirmado de febre Chikungunya, determinando o seu perfil 

sociodemográfico. Métodos: Foi realizado um estudo transversal, descritivo 

de uma série de casos de pacientes com febre Chikungunya, com 

confirmação sorológica laboratorial, atendidos na área programática 1.0 no 

período entre maio e outubro de 2018. Foram realizadas medidas de 

acuidade visual, teste dos reflexos pupilares, avaliação biomicroscópica do 

segmento anterior e posterior, tonometria, gonioscopia e testes de função 

lacrimal (tempo de ruptura do filme lacrimal, teste de Schirmer e lissamina 

verde). Resultados: Foram examinados 32 pacientes com idade entre 27 e 

79 anos (média de 50,00±13,69 anos). A maioria dos pacientes incluídos foi 

do sexo feminino (71,88%) e a raça predominante foi a preta (59,38%). Vinte 

pacientes (62%) apresentaram olho seco. Não foi encontrado significância 

estatística entre a presença de olho seco e as seguintes variáveis: tempo do 

diagnóstico da infecção (p=0,5546), idade (p=0,9120), sexo (p=1,00), raça 

(p=0,2269), presença de artralgia no início da infecção (p=0,7930), dor retro-

orbitária (p=0,3066) e conjuntivite (p=1,00). Conclusão: No presente estudo 

não foram observadas manifestações oculares da fase aguda ou sequelas 

crônicas da febre Chikungunya. A alteração mais prevalente encontrada foi a 

presença de olho seco. 

Descritores: febre de Chikungunya; Vírus de Chikungunya; Síndromes do 

Olho Seco; Infecções Oculares Virais; Infecções por Arbovírus 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Purpose: To identify ocular manifestations in patients with Chikungunya fever 

describing their sociodemographic profile. Methods: Descriptive transversal 

study with a case series of laboratorial confirmation Chikungunya fever 

patients of programmatic area 1.0 between May and October 2018. 

Ophthalmological evaluation including visual acuity, pupillary reflex test, slit-

lamp biomicroscopy, fundus examination, tonometry, gonioscopy and lacrimal 

function tests (break up time test, Schirmer test and lissamine green test) 

were performed. Results: There were 32 patients examined with age 

between 27 and 79 years old (mean 50.00±13.69 years). Most patients were 

female (71.88%) and black race (59.38%). Twenty patients (62%) had dry 

eye. There was no statistically significant difference between dry eye and the 

following variables: infection diagnosis time (p=0.5546), age (p=0.9120), sex 

(p=1.00), race (p=0.2269), arthralgia in acute infection (p=0.7930), retroorbital 

pain (p=0.3066) and conjunctivitis (p=1.00). Conclusion: According to the 

present study, were not observed ocular manifestations of acute phase or 

chronic outcomes of Chikungunya fever. The dry eye was the most prevalent 

manifestation found. 

Keywords: Chikungunya fever; Chikungunya virus; Dry Eye Syndromes; Eye 

Infections, Viral; Arbovirus Infections 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Definição 

A febre Chikungunya causada pelo vírus de mesmo nome, é uma doença 

que cursa com o acometimento das articulações, sendo potencialmente 

debilitante devido a intensidade e cronicidade do quadro álgico. É um importante 

problema de saúde pública em regiões tropicais e subtropicais. (PIALOUX, 2007) 

A transmissão ocorre através da picada das fêmeas de mosquitos Aedes Aegypti 

e Aedes Albopictus infectados pelo vírus Chikungunya, caracterizando-se como 

uma arbovirose. (CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2017b)  

 

1.2 Vírus Chikungunya 

Foi identificado pela primeira vez em 1952 em uma epidemia em Makonde 

Plateau, na região sul da Tanzânia, e seu nome significa no idioma de origem 

“aquele que se dobra”, uma referência a postura antálgica do paciente infectado. 

(ROBINSON, 1955) O vírus pertence ao gênero alphavirus da família Togaviridae.  

O ciclo silvestre desse vírus envolve hospedeiros primatas ou mamíferos 

não humanos e mosquitos da espécie Aedes. Na epidemia urbana, o vírus é 

transmitido do hospedeiro humano através da picada do mosquito Aedes spp.. 

(DIALLO, 1999) 

Quatro genótipos foram identificados desde a sua descoberta, (WEAVER, 

2014) dos quais dois genótipos (asiático e leste-central da África do Sul) foram 

identificados na epidemia que ocorreu no Brasil em 2014. (NUNES, 2015)  
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1.3 Epidemiologia  

A febre Chikungunya é uma epidemia nacional que cursa com sequelas 

potencialmente incapacitantes, tornando-se um problema para a saúde pública do 

país.  

Em outubro de 2013 o vírus foi detectado pela primeira vez no continente 

Americano em uma epidemia nas ilhas do Caribe. Antes disso, era encontrado 

apenas em países da África, Ásia, Oceania e Europa. (CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO, 2017b; CENTERS OF DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 

2018) 

 

Figura 1 – Locais marcados de verde escuro onde o vírus Chikungunya foi encontrado até 

29/05/2018. Fonte: https://www.cdc.gov/chikungunya/geo/index.html  

No Brasil, o primeiro caso autóctone foi confirmado em Oiapoque-AP (em 

13 de setembro de 2014) e sete dias após novos casos foram confirmados em 

Feira de Santana-BA. (CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2017a)  

A ocorrência do agravo está associada ao aumento do número de 

criadouros do vetor da doença. A maior densidade vetorial ocorre no período 
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entre novembro e maio devido ao aumento dos níveis pluviométricos e às 

variações de temperatura. Porém, no Brasil, a doença pode ocorrer durante todo 

o ano, devido as características meteorológicas e ambientais favoráveis 

associadas a diversidade de biomas e a falta de infraestrutura urbana facilitam a 

manutenção da doença. (VIANA, 2013) 

Segundo o Plano Municipal de Contingência a Zika, Chikungunya e Dengue 

do período de 2016 - 2018 da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e 

de acordo com o Ministério da Saúde (MS), a Organização Panamericana de 

Saúde (OPAS) e o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) toda a 

população é susceptível a doença e até 30% dos indivíduos poderá adoecer, 

sendo que destes, 2% dos casos podem ser potencialmente graves. Assim, 

considerando o censo de 2010 estima-se que dos 6.320.446 habitantes da capital 

do Rio de Janeiro, 1.936.105 poderão adoecer. Avaliando a população vulnerável, 

os idosos maiores de 65 anos que somam 661.729 habitantes, 198.519 podem 

adoecer e destes 3.970 (2%) poderão evoluir para casos graves. (CIDADE DO 

RIO DE JANEIRO, 2016) 

Em 2016 no Brasil, foram registrados 277.882 casos prováveis de febre 

Chikungunya e 196 óbitos confirmados, enquanto em 2017, foram 185.854 casos 

segundo os dados do Sistema de Notificação e Agravos de Notificação (SINAN).  

Em 2018, até a quadragésima quarta semana epidemiológica, período 

entre 31/12/2017 e 03/11/2018, foram registrados 81.625 casos prováveis de 

febre Chikungunya no país, com uma incidência de 39,1 casos/100 mil hab. 

destes, 61.625 (75,5%) foram confirmados. A região Sudeste apresentou o maior 

número de casos prováveis de febre Chikungunya (48.784 casos; 59,8%) em 

relação ao total do país. Laboratorialmente, houve a confirmação de 35 óbitos por 
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febre Chikungunya e nesse mesmo período em 2017 foram confirmados 189 

óbitos. (CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2018) 

Em 2018 a análise da taxa de incidência de casos prováveis de febre 

Chikungunya (número de casos/100 mil hab.), segundo regiões geográficas, 

evidencia que a região Sudeste apresenta a segunda maior taxa de incidência: 

55,6 casos/100 mil hab. Entre as unidades federativas, o Rio de Janeiro se 

destaca pela segunda maior taxa de incidência com 207,9 casos/100 mil hab. 

(CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2018) 

 

Figura 2 - Casos prováveis de febre Chikungunya, por semana epidemiológica de início de 

sintomas, Brasil, 2017 e 2018. Fonte: Sinan Online (banco de 2017 atualizado em 18/07/2018; de 

2018, em 05/11/2018). 

1.4 Políticas de Saúde e a febre Chikungunya 

O Ministério da Saúde preconiza a notificação de todo caso suspeito ao 

serviço de vigilância epidemiológica em até sete dias (Anexo da Portaria no 

204/2016), enquanto os óbitos suspeitos são de notificação imediata (até 24 

horas). Por se tratar de um evento potencialmente epidêmico, quando identificada 
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a circulação do vírus em uma região não há necessidade de coletar amostras 

laboratoriais de todos os casos suspeitos. O diagnóstico laboratorial deve ser 

priorizado apenas nas formas graves e atípicas da doença. (CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO, 2017b) 

No Rio de Janeiro, existe um plano municipal de contingência da febre 

Chikungunya que envolve os seguintes componentes: vigilância epidemiológica, 

combate ao vetor, assistência, educação e mobilização social, comunicação e 

gestão. (CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2016)  

A vigilância epidemiológica é responsável pela notificação imediata e 

investigação epidemiológica de todos os casos suspeitos, buscando confirmação 

laboratorial. As ações de contingência incluem intensificar a coleta, 

processamento e análise dos dados de Chikungunya no SINAN e as ações 

referentes à sua análise situacional. O combate ao vetor ocorre através de visitas 

domiciliares com eliminação de depósitos e tratamento nos pontos estratégicos 

com periodicidade quinzenal. (CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2016) 

As ações de rotina incluem capacitação dos profissionais da atenção 

primária e das demais unidades de saúde que prestam assistência aos pacientes 

portadores de Chikungunya. (CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2016) 

 

1.5 Manifestações Clínicas 

Os pacientes infectados pelo vírus apresentam na fase aguda febre alta 

(superior a 39o C), intensa artralgia, mialgia, além de exantema máculo-papular 

que pode variar de leve e localizado até ao acometimento de 90% da pele. 

(MINER, 2015) Além disso, é comum a queixa de fotofobia e dor retro-orbitária.  

O início dos sintomas é abrupto e ocorre após um período de incubação de 
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três dias. A resolução da febre e do rash cutâneo ocorre usualmente em poucos 

dias e pode ser seguida ocasionalmente por descamação palmoplantar. 

(PISTONE, 2009) Pode ocorrer também, na fase aguda, manifestações oculares 

como conjuntivite, uveíte, episclerite e retinite. (MAHENDRADAS, 2013) Cerca de 

15% dos indivíduos são assintomáticos. (MINER, 2015) 

A maioria dos pacientes apresenta dor e edema em articulações que 

tipicamente é simétrica e pode acometer qualquer articulação. (MINER, 2015) A 

queixa de artralgia começa após a primeira semana do início dos sintomas e pode 

perdurar por até três anos. A persistência da dor articular costuma ser debilitante 

e os fatores de risco para o quadro crônico da doença (a partir de 3 meses) 

incluem idade superior a 35 anos e a presença de artralgia nos primeiros quatro 

meses do início dos sintomas. (SCHILTE, 2013) 

Em casos graves podem ocorrer encefalite, miocardite, hepatite e falência 

múltipla de órgãos. O acometimento neurológico cursa com convulsões, alteração 

mental, paralisia flácida e até morte. (SINGH, 2008; RAJAPAKSE, 2010) 

 

1.6 Anatomia do Globo Ocular 

O olho humano (figura 2) tem formato de globo e seu arcabouço é 

composto pela córnea e pela parede escleral. Acima da esclera encontra-se a 

episclera e a conjuntiva, que é uma membrana mucosa com função 

principalmente de proteção contra infecções e produção de parte do filme 

lacrimal. Posterior à córnea, principal lente do olho, e anterior à íris, existe um 

espaço chamado câmara anterior que é preenchido pelo humor aquoso (líquido 

transparente responsável pela nutrição das estruturas intraoculares). O trato uveal 
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é composto pela íris (diafragma que regula o tamanho da pupila), corpo ciliar 

(músculo responsável pela produção do humor aquoso e acomodação do 

cristalino) e coroide (região com intensa vascularização). Posterior ao cristalino, 

encontra-se o humor vítreo (função de nutrição das estruturas intraoculares) e a 

retina que recobre toda parte posterior do olho. (AAO, 2011-2012) 

 

Figura 3 - Esquema em corte transversal mostrando as estruturas do globo ocular. Fonte: 

http://www.oftalmoallergan.com.br (acesso em 12 nov. de 2017). 

Na retinografia (foto do fundo do olho) mostrada na figura 3 observa-se a 

retina, sua vascularização (artérias e veias), o disco óptico (parte do nervo óptico 

visível no fundo do olho) e a mácula. A região macular tem grande importância 

visto que é o local de maior concentração de células que detectam o estímulo 

luminoso (fotorreceptores). 
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Figura 4 – Retinografia: seta azul demostrando o disco óptico, região macular delimitada pelo 

pontilhado amarelo e vasos retinianos. Fonte: Arquivo pessoal. 

1.7 Manifestações Oculares 

O vírus Chikungunya pode cursar com manifestações oftalmológicas que 

podem estar presentes na fase aguda da doença ou ter início após várias 

semanas da instalação do quadro. (MAHENDRADAS, 2013) Na vigência dessas 

manifestações, a febre Chikungunya é classificada como forma atípica, 

considerada a mais grave. As alterações oculares possivelmente ocorrem pela 

resposta imunológica associada a reação de hipersensibilidade. Essa resposta é 

iniciada por anticorpos contra os antígenos virais que também são responsáveis 

pelo comprometimento articular na doença sistêmica. (MARTINEZ-PULGARIN, 

2016) 

A ocorrência das manifestações oculares pode estar associada ao efeito 

direto do vírus (quando acompanhadas por manifestações sistêmicas), à resposta 

imunológica (nas manifestações tardias) (MITTAL, 2007b) ou à toxicidade 

medicamentosa. (CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2017b) Os mecanismos exatos 
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do envolvimento ocular na febre Chikungunya ainda não estão completamente 

elucidados.  

Alguns estudos demonstraram quais são as células alvo que ao serem 

acometidas pelo vírus Chikungunya são responsáveis pelo início das 

manifestações oculares. Na córnea, as células epiteliais e endoteliais são os alvos 

preferidos do vírus, enquanto os fibroblastos são acometidos no tecido conectivo 

escleral, estroma do músculo liso do corpo ciliar e da íris. (COUDERC, 2008; 

COUDERC, 2012) 

O acometimento ocular do vírus Chikungunya, pode cursar com conjuntivite 

(processo inflamatório da conjuntiva), retinite (processo inflamatório da retina) e 

até neurite óptica (inflamação do nervo óptico). (MAHENDRADAS, 2013)  

Foram identificados casos de conjuntivite, cursando com hiperemia e 

desconforto ocular, semelhante a outras conjuntivites virais. (PAROLA, 2006) A 

alteração mais comumente encontrada foi a uveíte anterior bilateral (processo 

inflamatório do trato uveal) frequentemente associada ao aumento da pressão 

intraocular. (MAHENDRADAS, 2008; ORÉFICE, 2011)  

O acometimento do segmento posterior pode manifestar-se com retinite, 

(PAROLA, 2006; LALITHA, 2007; MAHENDRADAS, 2008) coroidite, (LALITHA, 

2007) neurorretinite (envolvimento concomitante do disco óptico e da retina) 

(MAHESH, 2009; NAIR, 2012) e neurite óptica. (MITTAL, 2007a) A retinite pode 

apresentar-se com vitreíte (processo inflamatório do vítreo), hemorragia e edema 

retiniano com acometimento da vasculatura da retina, o que pode assemelhar-se 

à infecção pelo vírus da herpes. (MAHENDRADAS, 2008) A maioria dos 

pacientes com retinite cursa com recuperação da acuidade visual em um período 

de 10 a 12 semanas. Após o quadro infeccioso evidencia-se apenas mobilização 
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do epitélio pigmentado da retina ao exame de fundoscopia. Em alguns poucos 

casos, podem ocorrer isquemia macular e alterações no disco óptico cursando 

com redução permanente da acuidade visual. (MAHENDRADAS, 2013) 

A perda visual aguda pode ocorrer nos casos de neurite óptica secundária 

à infecção pelo vírus Chikungunya, e o tratamento para recuperação visual é 

realizado com corticoterapia sistêmica. No estudo de Mittal A. et al, 36% dos 

pacientes com neurite óptica apresentaram manifestações sistêmicas 

concomitantes às oculares, sugerindo envolvimento direto do vírus. (MITTAL, 

2007a) 

 

1.8 Diagnóstico 

Os casos suspeitos são definidos por febre de início súbito e artralgia ou 

artrite intensa de início agudo não explicada por outras condições, ou que tenha 

vínculo epidemiológico com caso confirmado. (CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

2017b) 

O diagnóstico laboratorial é realizado através de testes sorológicos. 

Durante a fase aguda da infecção altos títulos do vírus estão presentes no 

sangue, permitindo a pesquisa de RNA viral por meio da técnica de Polymerase 

Chain Reaction (PCR) entre o primeiro e quinto dia. (BURT, 2017; CIDADE DO 

RIO DE JANEIRO, 2017b) Testes sorológicos permitem a detecção de anticorpos 

específicos (imunoglobulinas do tipo M - IgM) a partir do segundo dia após o 

aparecimento dos sintomas, enquanto na segunda semana após a infecção já são 

detectados imunoglobulina do tipo G (IgG). (SEYMOUR, 2015; CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO, 2017b) 
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1.9 Tratamento 

Ainda não existe tratamento específico ou vacina para prevenção da 

infecção. O tratamento atual inclui sintomáticos como o uso de anti-inflamatórios 

orais e hidroxicloroquina (droga antimalárica). (DE LAMBALLERIE, 2009) 

O tratamento das manifestações oculares é realizado de acordo com a 

estrutura acometida. Em caso de conjuntivite o tratamento é sintomático com uso 

de lubrificantes oculares e compressas geladas. Para o tratamento de uveítes 

podem ser utilizados corticoides tópicos e/ou sistêmicos e caso ocorra aumento 

da pressão intraocular, o uso de colírios hipotensores pode ser associado. Nas 

alterações em polo posterior (retinites e neurite óptica) são utilizados corticoides 

orais e nos casos mais graves com acometimento do disco óptico é necessário 

internação e corticoterapia intravenosa. (ORÉFICE, 2011) 

 

1.10 Estratégia Saúde da Família (ESF) e febre Chikungunya 

A atenção básica é a porta preferencial de entrada dos pacientes com febre 

Chikungunya na rede, por isso, a equipe de saúde da família precisa estar 

capacitada a identificar os casos suspeitos, notificá-los e fazer o diagnóstico 

diferencial quando possível. (CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2016) Desta 

maneira, evita-se que a doença evolua para casos graves através da 

monitorização constante dos grupos de risco e acompanhamento dos quadros 

cronificados. É importante para o acolhimento do paciente que os fluxogramas de 

classificação de risco (Figura 4) e manejo do paciente com suspeita da doença 

(Figura 5) estejam disponíveis para a equipe, promovendo assim, o tratamento 

correto e possibilitando a referência nos casos necessários. (CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO, 2017b) 
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Figura 5 – Classificação de risco do paciente com suspeita de febre Chikungunya. Fonte: 

Ministério da Saúde. 

 

Figura 6 – Conduta clínica dos pacientes com suspeita de febre Chikungunya. Fonte: Ministério da 

Saúde 

Caso suspeito – fase aguda – paciente com febre por até 7 dias acompanhada de artralgia(s) intensa de início súbito.
Pode estar associado à cefaleia, a mialgias e à exantema.

Considerar história de deslocamento nos últimos 15 dias para áreas com transmissão de chikungunya.

Grupos de Risco:

• Gestantes.
• Maiores de 65 anos.
• Menores de 2 anos (neonatos considerar 

critério de internação).
• Pacientes com comorbidades

Sinais de gravidade e critérios de
internação:
• Acometimento neurológico.
• Sinais de choque, extremidades frias, 

cianose, tontura, hipotensão, enchimento 
capilar lento ou instabilidade.e
hemodinâmica.

• Dispneia.
• Dor torácica.
• Vomitos persistentes.
• Neonatos.
• Descompensaçao de doença de base.
• Sangramento de mucosas.

Acompanhamento ambulatorial.
Acompanhamento ambulatorial

em observação

Pacientes sem sinais de gravidade, 
sem critério de internação e/ou 

condições de risco.

Pacientes do grupo de risco
em observação 

Pacientes com sinais de gravidade 
e/ou critério de internação.

Acompanhamento em internação.

Avaliar sinais de
gravidade, critérios de 
internação e grupos de 

risco.

Conduta clínica na unidade:
1- Droga de escolha: paracetamol ou 
dipirona.
Evitar o uso de aspirina e anti-inflamatórios. 
Em caso de dor refratária seguir as 
recomendações do Febre de Chikungunya: 
manejo clínico.
2- Hidratação oral: avaliar grau de 
desidratação e estimular a ingestão 
de líquidos.
3- Avaliar hemograma para apoio no 
diagnóstico diferencial: dengue, 
malária e leptospirose.
4- Encaminhar para unidade de 
referência a partir de surgimento de 
sinais de gravidade ou de critérios 
de internação.
5- Notificar.
6- Orientar retorno no caso de
persistência da febre por mais de 5 
dias ou no aparecimento de sinais 
de gravidade.

Conduta clínica na unidade:
1- Droga de escolha: paracetamol ou 
dipirona.
Evitar o uso de aspirina e anti-inflamatórios. 
Em caso de dor refratária seguir as 
recomendações do Febre de Chikungunya: 
manejo clínico.
2- Hidratação oral: avaliar grau de 
desidratação e estimular a ingestão 
de líquidos.
3- Avaliar hemograma para apoio no 
diagnóstico diferencial: dengue, 
malária e leptospirose.
4- Notificar.
5- Encaminhar para unidade de 
referência a partir de surgimento de 
sinais de gravidade.
6- Orientar retorno diário até o 
desaparecimento da febre.

Exames:
1- Específicos: conforme orientação 
da Vigilância Epidemiológica 
(isolamento viral, PCR ou sorologia).
2- Inespecífico: hemograma com 
contagem de plaquetas a critério 
médico. 

Exames:
1- Específicos: conforme orientação 
da Vigilância Epidemiológica 
(isolamento viral, PCR ou sorologia).
2- Inespecífico: hemograma com 
contagem de plaquetas (auxiliar 
diagnóstico diferencial).
3- Complementares: conforme
critério médico.

Exames:
1- Específicos: obrigatório. 
(isolamento viral, PCR ou sorologia).
2- Inespecífico: hemograma com 
contagem de plaquetas (auxiliar 
diagnóstico diferencial).
3- Bioquímica: função hepática, 
transaminases, função renal e 
eletrólitos.
4- Complementares: conforme 
critério médico. 

Conduta clínica:
1- Avaliar o grau de desidratação e 
sinais de choque para instituir 
terapia de reposição volêmica.
2- Droga de escolha: paracetamol ou 
dipirona.
Evitar o uso de aspirina e anti-inflamatórios. 
Em caso de dor refratária seguir as 
recomendações do Febre de Chikungunya: 
manejo clínico.
3- Avaliar hemograma para apoio no 
diagnóstico diferencial: dengue, 
malária e leptospirose.
4- Tratar complicações graves 
conforme quadro clinico e 
recomendações do Febre de 
Chikungunya: manejo clínico.
5- Notificar.
6- Critérios de alta: melhora clínica, 
ausência de sinais de gravidade, 
aceitação de hidratação oral e 
avaliação laboratorial.
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Além do tratamento na unidade de saúde da família e da referência para 

avaliação de alterações oftalmológicas, a equipe de saúde da família precisa 

realizar ações de prevenção no território para o controle da transmissão da 

doença, identificando as áreas com maior risco, combatendo o vetor em visitas 

domiciliares, realizando busca ativa de pacientes infectados e estabelecer 

relações intersetoriais locais para que o efetivo controle seja atingido. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Segundo o Ministério da Saúde, a febre Chikungunya é um problema de 

saúde pública, com potencial para gerar epidemias de alta morbidade, visto que 

elevado número de pacientes pode apresentar sequelas articulares prolongadas e 

alterações oftalmológicas. (CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2017b) 

 O profissional do programa saúde da família precisa ter o conhecimento da 

existência das alterações oftalmológicas causadas pelo vírus Chikungunya. 

Durante a anamnese, caso existam queixas de dor ocular, diminuição da 

acuidade visual, moscas volantes ou olho vermelho, o médico poderá realizar um 

exame básico de acuidade visual, testando um olho de cada vez, para referenciar 

os casos em que apresentem alterações. 

Sabe-se que podem ocorrer desde alterações mais comuns e de fácil 

tratamento como conjuntivites até as mais complexas e que podem cursar com 

sequelas visuais graves como a retinite e neurite óptica. (MAHENDRADAS, 2013) 

Assim, ao saber que existe a possibilidade dessas alterações, será capaz de 

referenciar esses pacientes ao oftalmologista para a realização de uma consulta 

oftalmológica completa. Após a consulta, o paciente será contra-referenciado com 
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as orientações específicas para o caso e poderá ser estabelecido um trabalho em 

conjunto para o acompanhamento. 

Com o trabalho adequado na rede de saúde, é possível evitar graves 

sequelas visuais e até mesmo a cegueira. A baixa acuidade visual tem grande 

impacto na qualidade de vida do paciente e das pessoas que o cercam. Estes 

indivíduos possuem maior dependência física para realização das atividades 

diárias e maior dificuldade para inserção ou permanência no mercado de trabalho. 

(FRICK, 2007)  

Em pacientes idosos, a baixa acuidade visual leva ao aumento da 

prevalência de depressão e de quedas gerando o aumento da morbidade nessa 

faixa etária. Lord et al concluiu que 43,2% dos pacientes idosos sofrem pelo 

menos uma queda como consequência do déficit visual. (LORD e DAYHEW, 

2001) Além disso, os pacientes apresentam dificuldade em distinguir as 

medicações em uso, o que pode levar a troca e ao uso incorreto das mesmas. 

É notório que o diagnóstico precoce das possíveis alterações 

oftalmológicas causadas pela febre Chikungunya permite evitar sequelas visuais 

irreversíveis e até mesmo a cegueira. 

A atual literatura carece de informações sobre a prevalência e o impacto da 

febre Chikungunya no globo ocular. A identificação das manifestações oculares 

da doença capacitaria o profissional da estratégia saúde da família a detectar os 

pacientes suspeitos e referenciá-los precocemente ao oftalmologista. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

 

Identificar as manifestações oculares dos pacientes com diagnóstico 

confirmado de febre Chikungunya atendidos entre maio e outubro de 2018 na 

área programática (AP) 1.0. 

 

3.2. Objetivo específico 

 

1. Determinar o perfil sociodemográfico e as alterações oculares 

dos pacientes diagnosticados com febre Chikungunya, atendidos na AP 1.0 

no período entre maio e outubro de 2018. 

2.  Correlacionar as alterações oculares da febre Chikungunya 

com a presença e gravidade das alterações sistêmicas desta doença. 
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4. MÉTODOS 

4.1 Desenho do Estudo 

Estudo transversal, descritivo de uma série de casos de pacientes com 

febre Chikungunya atendidos na AP 1.0 no período entre maio e outubro de 2018.  

4.2 Cenário 

4.2.1 AP 1.0 

A cidade do Rio de Janeiro é dividida em 10 AP. O presente estudo tem 

como cenário a AP 1.0 da Coordenadoria de atenção primária (CAP).  

A AP 1.0 possui 15 bairros: Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, 

Estácio, Gamboa, Mangueira, Paquetá, Rio Comprido, Santa Teresa, Santo 

Cristo, São Cristóvão, Saúde e Vasco da Gama (figura 6). A população estimada 

em 2015 era de 311.265 pessoas. 

Apresenta 17 unidades de atenção primária, 75 equipes de saúde da 

família, duas equipes de núcleo de apoio à saúde da família (NASF), duas 

equipes consultório na rua e uma policlínica. 
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Figura 7 – Divisão dos 15 bairros da AP 1.0. Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – Rio. 

4.2.2 Ambulatório Oftalmológico da Policlínica Ronaldo Gazolla 

O ambulatório possui três consultórios de oftalmologia completos, com 

equipe médica formada por cinco especialistas, que realizam de rotina exames de 

acuidade visual, refração, tonometria, biomicroscopia e fundoscopia. Os exames 

complementares de gonioscopia, campimetria computadorizada, testes de função 

lacrimal e biometria, também são realizados. A média de atendimento (consultas 

e exames) é de 320 pessoas/mês. Os pacientes são provenientes de 

encaminhamento do CSE-Lapa, agendamentos particulares e planos de saúde. 
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4.3. Pacientes 

Os pacientes com diagnóstico de febre Chikungunya e confirmação 

sorológica realizada entre abril de 2016 e julho 2018 na AP 1.0 (n=81) foram 

convidados a participar do estudo em contato telefônico.  

Os pacientes incluídos foram identificados através do sistema gerenciador 

de ambiente laboratorial (GAL) da divisão de vigilância em saúde (DVS) da 

coordenadoria de atenção primária (CAP) 1.0. O método diagnóstico sorológico 

realizado foi o enzimaimunoensaio (ELISA), que detecta a presença de anticorpos 

específicos (IgM e IgG). 

4.4 Exame Ocular 

O exame oftalmológico realizado foi: 

1. Medida da acuidade visual sem e com correção de lentes de grau: foi 

aferida para longe com o auxílio da tabela de optotipos de Snellen, realizando-se 

um olho de cada vez, a uma distância de seis metros. 

2. Refração (refrator Sight Tester SEL-7020). 

3. Biomicroscopia (lâmpada de fenda DF Vasconcelos LF-M4) do segmento 

anterior (pálpebras, conjuntivas, córnea, câmara anterior, íris e pupila): a lâmpada 

de fenda, que é um microscópio de grande aumento, permite a identificação e 

graduação de hiperemia conjuntival, precipitados ceráticos (células inflamatórias 

no endotélio corneano), reação de câmara anterior (células inflamatórias 

presentes humor aquoso na câmara anterior), atrofia do estroma iriano e defeitos 

pupilares.  

4. Biomicroscopia posterior (lâmpada de fenda DF Vasconcelos LF-M4 e lente 

Volk, Super 66): sob midríase (dilatação pupilar) medicamentosa, atingida com o 
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uso de uma gota de tropicamida a 1,0% (Mydriacyl®, Alcon) e uma gota de 

fenilefrina a 10,0% (Fenilefrina 10%®, Allergan), permitiu um exame mais 

detalhado do cristalino para avaliação de opacidades. Na biomicroscopia posterior 

(fundoscopia) avaliou-se a cavidade vítrea, o nervo óptico, a retina e suas arcadas 

vasculares.  

5. Tonometria de aplanação (tonômetro de Goldmann, Haag-Streit, AT 900): a 

pressão intraocular foi aferida com o auxílio do tonômetro de aplanação de 

Goldmann acoplado à lâmpada de fenda. Para isso, instilou-se no olho do 

paciente uma gota de colírio de cloridrato de tetracaína 1% (Anestésico, 

Allergan®) e uma gota de fluoresceína sódica a 1,0% (Fluoresceína®, Allergan), 

que é um corante solúvel em água.  

6. Teste dos reflexos pupilares: foram testados os reflexos fotomotor direto e 

indireto para avaliação da integridade das vias ópticas (trajeto do estímulo visual 

do nervo óptico até o córtex cerebral na região responsável pela visão).  

7. Gonioscopia através do uso de lente de gonioscopia (Three mirror 

goniolenses, Volk): utilizando lâmpada de fenda com biomicroscópico, após a 

instilação de colírio de cloridrato de tetraciclina 1% (Anestésico, Allergan®). A 

classificação do ângulo foi realizada a partir da descrição das estruturas visíveis 

nos quatro quadrantes (superior, inferior, nasal e temporal), outros achados, como 

a presença de sinequias no ângulo iridocorneano, que são aderências entre a 

córnea e a íris secundárias a processo inflamatório também foram avaliados. 

8. Testes de função lacrimal: teste de Schirmer I, tempo de ruptura do filme 

lacrimal e lissamina verde. Primeiramente, realizou-se o teste de Schirmer I, que 

consiste em uma fina tira de papel filtro milimetrado de cinco milímetros (mm) de 

largura e 35 mm de comprimento (Ophthalmos®) colocado no fundo de saco 
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inferior (pálpebra inferior) na região temporal, para medir a quantidade de lágrima 

produzida em cinco minutos, o padrão de normalidade é obtido quando o valor 

encontrado é maior ou igual a 10 mm. (AAO, 2011-2012) Após, com o auxílio da 

luz azul de cobalto presente na lâmpada de fenda, foi avaliado o tempo de ruptura 

do filme lacrimal, no qual observou-se o tempo em que ocorre o rompimento do 

padrão homogêneo da lágrima após a instilação de uma gota de fluoresceína 

sódica a 1,0% (Fluoresceína®, Allergan). Um resultado com intervalo de ruptura 

inferior a 10 segundos entre o ato de piscar é considerado anormal. Por último, no 

teste de lissamina verde (Ophthalmos®), ao instilar um corante verde no olho do 

paciente, avaliou-se a presença de lesão epitelial da córnea e conjuntiva ao corar 

áreas de ressecamento e células mortas. (VERA MASCARO, 2011) Sua 

avaliação baseia-se na divisão da superfície anterior do olho em 3 partes 

(conjuntiva nasal, córnea e conjuntiva temporal) e atribui-se pontos de acordo 

com a intensidade das lesões: 1 ponto para poucas áreas coradas, 2 pontos para 

algumas áreas coradas com separação e 3 pontos para áreas confluentes (figura 

7). O teste é considerado anormal quando apresenta no mínimo quatro pontos em 

nove de lesão epitelial. (NORN M., 2004)  

 

Figura 8 - Esquema da córnea e conjuntiva demonstrando o escore do teste de lissamina verde. 

. ......

.

1 ponto

... .. ... .....

2 pontos

.. .. ... ..... ..
.

..
..
. ..

. .. ....

3 pontos

.



 

 21 

4.5 Questionário 

Foi aplicado presencialmente um questionário baseado nos dados da ficha 

de notificação compulsória da dengue e febre Chikungunya do Ministério da 

Saúde (apêndice) para avaliação do perfil sociodemográfico e clínico dos 

pacientes. 

Foram acrescentados tópicos sobre escolaridade, renda e número de 

pessoas que residem na mesma moradia baseados nas séries estatísticas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para melhor caracterizar os 

sujeitos da pesquisa. (INSTITUTO) 

4.6 Critérios de inclusão 

Pacientes com diagnóstico sorológico confirmado para febre Chikungunya 

atendidos pela AP 1.0. 

4.7 Critérios de exclusão 

Foram excluídos do estudo os voluntários que apresentaram doenças 

oculares que impossibilitavam a avaliação das alterações provocadas pela febre 

Chikungunya, como: 

- Alterações degenerativas corneanas, como opacidades, cicatrizes e 

pterígio; 

- Trauma ocular prévio com dano a estruturas intraoculares; 

- Pacientes com dificuldades cognitivas que não tinham capacidade 

de responder ao questionário ou cooperar com os exames. 

4.8 Análise estatística  

Foi criado um banco de dados no software Epi.info 7.2 (Centers for 

Disease Control, Atlanta, Georgia, EUA). Variáveis categóricas, tais como sexo, 
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raça, escolaridade, bairro de moradia, unidade de atendimento, profissão e 

sintomas apresentados no início da infecção foram descritas através de tabelas 

de frequência. Variáveis quantitativas como idade e equivalente esférico em 

dioptrias foram descritas através de média e desvio padrão. Utilizamos o teste do 

qui-quadrado e ANOVA para relacionar as variáveis categóricas, com resultados 

considerados significantes se p ≤ 0,05 e o intervalo de confiança (IC) em 95%. 

Gráfico de pizza foi utilizado para ressaltar a prevalência das causas de olho 

seco. 

4.9 Ética e boa prática clínica  

O estudo foi submetido ao comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estácio de Sá (número do parecer: 2.582.085) e obteve anuência da CAP 1.0 da 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ). Todos os pacientes 

confirmaram sua participação através da assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE).  
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5. RESULTADOS 

5.1 Perfil sociodemográfico 

Foram examinados 32 pacientes entre maio e outubro de 2018. Todos 

apresentaram sorologia positiva (IgM) para febre Chikungunya entre 16 de abril 

de 2016 e 10 de julho de 2018. Cinco indivíduos foram infectados em 2016, 17 em 

2017 e 10 em 2018. 

Os pacientes examinados foram provenientes de 11 unidades de saúde da 

família (Tabela 1) e residentes de 14 bairros (Tabela 2). O número de pessoas 

que habitam a mesma moradia com o paciente examinado variou de uma pessoa 

(21,88%) a 7 pessoas (3,13%). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos pacientes nas unidades de Saúde da Família em que 

são atendidos 

Unidade n Percentual (%) 
CF Sérgio Vieira de Mello 11 34,38 
CF Estácio de Sá 3 9,38 
CMS Ernesto Zeferino Tibau 3 9,38 
CMS Ernani Agrícola 2 6,25 
CMS José Messias do Carmo 2 6,25 
CMS Marcolino Candau 2 6,25 
CMS Oswaldo Cruz 2 6,25 
CMS Salles Netto 2 6,25 
CSE Lapa 2 6,25 
CSE São Francisco de Assis 2 6,25 
CF Dona Zica 1 3,13 
TOTAL 32 100,00 
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Tabela 2 - Distribuição dos pacientes com relação ao bairro de moradia 

Bairro n Percentual (%) 
Catumbi 8 25,00 
Santa Teresa 4 12,50 
Lapa 3 9,38 
Rio Comprido 3 9,38 
Centro 2 6,25 
Estácio 2 6,25 
São Cristóvão 2 6,25 
Tijuca 2 6,25 
Benfica 1 3,13 
Cidade Nova 1 3,13 
Laranjeiras 1 3,13 
Mangueira 1 3,13 
Piratininga 1 3,13 
Santo Cristo 1 3,13 
TOTAL 32 100,00 

 

A média de idade dos pacientes foi de 50,00±13,60 anos, variando entre 

27 a 79 anos. Para fins comparativos com as demais varáveis do estudo, foram 

criados dois grupos, um com pacientes até 59 anos e outro com pacientes com 

idade maior ou igual a 60 anos. A maioria dos pacientes incluídos foi do sexo 

feminino (71,88%) e a cor da pela autodeclarada pelos pacientes foi predominante 

preta (59,38%). A escolaridade dos pacientes avaliados variou de analfabeto a 

ensino superior completo, sendo que 31,25% dos pacientes possuem ensino 

médio completo (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Características sociodemográficas dos pacientes do estudo 

Características n Percentual (%) 
Grupos Etários   
- < 60 anos 25 78,13 
- ≥ 60 anos 7 21,88 
Sexo   
- Feminino 23 71,88 
- Masculino 9 28,13 

Cor da pele*   

- Preta 19 59,38 
- Branca 13 40,63 
Escolaridade   
- Analfabeto 1 3,13 

- 1a a 4a série (fundamental incompleto) 3 9,38 
- 1a a 4a série (fundamental completo) 2 6,25 
- 5a a 8a série (fundamental incompleto) 3 9,38 
- Ensino fundamental completo 4 12,50 
- Ensino médio incompleto 2 6,25 
- Ensino médio completo 10 31,25 
- Ensino superior incompleto 3 9,38 
- Ensino superior completo 4 12,50 

*Autodeclarada pelos pacientes 

 

As profissões exercidas pelos pacientes foram variadas e podem ser 

observadas na tabela 4.  
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Tabela 4 - Profissões exercidas pelos pacientes 

Profissão n Percentual (%) 
Vendedor 5 15,63 
Agente comunitário de saúde 4 12,50 
Aposentado 2 6,25 
Auxiliar de limpeza 2 6,25 
Cozinheiro 2 6,25 
Desempregado 2 6,25 
Estudante 2 6,25 
Artista plástico 1 3,13 
Comerciante 1 3,13 
Design 1 3,13 
Do lar 1 3,13 
Doméstica 1 3,13 
Estagiário 1 3,13 
Funcionário público 1 3,13 
Marinheiro 1 3,13 
Mecânico 1 3,13 
Motoboy 1 3,13 
Porteiro 1 3,13 
Segurança 1 3,13 
Serralheiro 1 3,13 
TOTAL 32 100,00 

 

5.2 Histórico clínico 

Com relação à história patológica pregressa, 15 pacientes (46,88%) 

apresentam hipertensão arterial sistêmica e 5 diabetes mellitus tipo 2 (15,63%). 

Nenhum paciente relatou doença autoimune, doença renal crônica, doença 

hepática ou glaucoma. Uma paciente estava grávida no diagnóstico da infecção. 
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Foram realizadas perguntas quanto à sintomatologia apresentada no início 

do quadro da febre Chikungunya. Os sintomas mais frequentemente relatados 

foram: dor nas articulações (96,88%), febre (93,75%), dor no corpo (81,25%), 

cefaleia (71,88%) e dor retro-orbitária (59,38%) (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Sintomas sistêmicos relatados pelos pacientes no início do quadro viral 

Sintomas n Percentual (%) 
Dor nas articulações 31 96,88 
Febre 30 93,75 
Dor no corpo 26 81,25 
Cefaleia 23 71,88 
Dor retro-orbitária 19 59,38 
Dor nas costas 15 46,88 
Rash Cutâneo 11 34,38 
Náuseas 6 18,75 
Vômitos 4 12,50 
Conjuntivite 4 12,50 

 

5.3 Exame oftalmológico 

O primeiro exame oftalmológico realizado foi a medida da acuidade visual 

sem correção e com a melhor correção possível. Considerando como padrão de 

normalidade a acuidade visual com a melhor correção correspondente a 20/20 e 

20/25, um paciente apresentou alteração da acuidade visual em ambos os olhos 

(20/40 em olho direito e 20/30 em olho esquerdo). Cinco pacientes apresentaram 

acuidade visual pior que 20/25 em um olho, sendo 20/60 a pior acuidade visual 

observada. O equivalente esférico encontrado foi de -0,19± 1,81 dioptrias em 

olho direito e de -0,36 ± 1,59 dioptrias em olho esquerdo. 
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Nenhum paciente apresentou alteração dos reflexos pupilares. 

De acordo com os testes de função lacrimal realizados, 20 pacientes 

(62,00%) apresentaram olho seco. Como pode ser observado na figura 8, dentre 

os pacientes com diagnóstico de olho seco, o que é classificado por evaporação 

excessiva, avaliado pelo tempo de ruptura do filme lacrimal, foi encontrado em 9 

pacientes (45,00%), enquanto 11 pacientes (55,00%) apresentaram olho seco 

tanto por evaporação excessiva quanto por deficiência aquosa, avaliada pelo 

teste de Schirmer.  

O teste da lissamina verde encontrou-se alterado em 4 pacientes (12,50%) 

no olho direito e em 2 pacientes (6,25%) no olho esquerdo. 

 

Figura 9 – Classificação do olho seco nos pacientes do estudo. 

Os pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com o tempo entre 

a confirmação do diagnóstico sorológico da infecção e a data do exame 

oftalmológico. Os indivíduos com diagnóstico até um ano foram classificados 

como infecção recente e os que tiveram diagnóstico há mais de um ano como 

infecção tardia. Essa divisão foi empregada para observar a existência de 

correlação entre o diagnóstico de olho seco e o tempo da infecção, porém não foi 

encontrada significância estatística (p=0,5546).  

45%55%

Classificação do Olho seco

Evaporação Excessiva
Evaporação Excessiva + Deficiência Aquosa
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Também não foi encontrada significância estatística entre a divisão em dois 

grupos etários dos pacientes com o diagnóstico de olho seco (p=0,9120). 

Não foi observada significância estatística para os seguintes fatores 

quando correlacionados ao diagnóstico de olho seco: sexo (p=1,0), cor da pele 

(p=0,2269), artralgia (p=0,7930), dor retro-orbitária (p=0,3066) e conjuntivite 

(p=1,0), conforme dados na tabela 6. 

Tabela 6 - Correlação entre a presença de olho seco e fatores de risco para sua 

ocorrência 

Variável n (%) OR (95% IC) p-valor 

Tempo de infecção    

  - Recente 5 (50,00) 1 0,5546 

  - Tardia 15 (68,18) 2,1429 (0,439-9,8982)  

Idade    

  - ≥	60 anos 5 (71,43) 1 0,9120 

  - < 60 anos 15 (60,00) 0,6 (0,0968-3,7204)  

Sexo    

  - Masculino  6 (66,67) 1 1,0 

  - Feminino 14 (60,87) 0,7778 (0,154-3,9273)  

Cor da pele*    

  - Preta 14 (73,68) 1 0,2269 

  - Branca 6 (46,15) 0,3061 (0,0687-1,3636)  

Artralgia    

  - Sim 20 (64,52) 1 0,7930 

  - Não 0 (0,00) indefinido  

Dor retro-orbitária    

  - Sim 10 (52,63) 1 0,3066 

  - Não 10 (76,92) 0,333 (0,0691-1,6077)  

Conjuntivite    

  - Sim 2 (50,00) 1 1,0 

  - Não 18 (64,29) 0,556 (0,0676-4,5683)  

OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança, *autodeclarada pelos pacientes 
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Na amostra a média de idade dos pacientes com olho seco foi de 53,30 

anos e nos pacientes que não possuíam olho seco 44,50 anos (ANOVA, 

p=0,0779). 

Ao exame de biomicroscopia observou-se presença de ceratite ponteada 

(alteração decorrente da deficiência do filme lacrimal) em 3 pacientes (9,38%). 

Um paciente (3,13%) possuía pterígio nasal em olho esquerdo e outro cicatriz 

corneana relacionada à cirurgia refrativa prévia também em olho esquerdo. Um 

paciente (3,13%) apresentava cicatriz estromal inferior linear em córnea de olho 

direito. 

Observou-se catarata em 7 pacientes (21,8%), destes 1 paciente 

apresentava bilateralmente (3,13%), 2 pacientes (6,25%) em olho direito e 4 em 

olho esquerdo (12,50%). Quatro pacientes (12,50%) eram pseudofácicos em olho 

direito e 2 em olho esquerdo (6,25%). 

Nenhum paciente apresentou alterações prévias ou agudas na córnea, no 

formato pupilar, no tecido da íris e na câmara anterior indicativas de inflamação 

intraocular pelo vírus Chikungunya. 

A pressão intraocular apresentou-se elevada em uma paciente (olho direito 

22 mmHg e olho esquerdo 30 mmHg) com aumento da escavação do disco óptico 

em ambos os olhos. Foi necessário a realização do exame complementar de 

campimetria computadorizada, no qual ao demonstrar alterações compatíveis 

com neuropatia glaucomatosa em ambos os olhos, optou-se por iniciar o 

tratamento com colírios hipotensores oculares. 

O exame de gonioscopia revelou-se sem anormalidade em todos os 

pacientes em que foi realizado, apresentando-se com ângulo iridocorneano aberto 
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e sem sinais de processo inflamatório prévio ou agudo (sinequias). Em 2 

pacientes o exame não foi realizado por falta de cooperação. 

No exame de fundoscopia foi observado atrofia temporal do disco óptico 

em 2 pacientes (6,25%) em ambos os olhos e atrofia inferior em 1 paciente 

(3,13%) em olho direito. A escavação do disco óptico variou de 0,2 a 0,7. A 

presença de cicatriz prévia de corioretinite foi encontrada em 2 pacientes em olho 

direito. Dois pacientes apresentaram uma área de hipopigmentação circular, 

menor do que a metade do diâmetro do disco óptico, em quadrante nasal inferior 

na retina no olho direito.  

 Dos 15 pacientes (46,88%) com hipertensão arterial sistêmica, 12 

indivíduos (37,50%) apresentaram sinais de retinopatia hipertensiva leve 

(estreitamento arteriolar e aumento da tortuosidade vascular). Dentre os pacientes 

diabéticos, nenhum apresentou sinais compatíveis com retinopatia diabética. 
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6. DISCUSSÃO 

Alterações oftalmológicas decorrentes da febre Chikungunya estão 

descritas em poucos estudos. A maioria consiste em relatos de casos ou estudos 

retrospectivos de pacientes que procuram o serviço de emergência por uma baixa 

visual aguda ou outras queixas oftalmológicas. Em um estudo retrospectivo 

realizado na Índia, o início do desenvolvimento de manifestações oculares variou 

de 4 a 12 semanas (média de seis) do quadro agudo da doença. 

(MAHENDRADAS, 2008) 

No presente estudo, com relação a sintomatologia relatada durante o 

período agudo da infecção, 4 pacientes (12,50%) referiram conjuntivite e 19 dor 

retro-orbitária (59,38%). Em um estudo retrospectivo de 139 pacientes com 

sorologia positiva para o vírus Chikungunya realizado em uma emergência geral 

de Porto Rico em 2014, foi descrito conjuntivite em 27 pacientes (19,40%). 

Porém, esse diagnóstico foi realizado pelo médico da emergência, que não era 

oftalmologista, apenas pelo exame de ectoscopia das pálpebras, conjuntivas e 

córnea, sem o auxílio de uma lâmpada de fenda para a realização do exame de 

biomicroscopia. (ULLOA-PADILLA, 2018) Em revisão sobre as manifestações 

oculares causadas pelo vírus Chikungunya, relata-se que fotofobia, hiperemia 

conjuntival e dor retro-orbitária são achados frequentes na fase aguda da doença 

e que podem apresentar-se sem outras alterações oftalmológicas. (MERLE, 2018) 

No presente trabalho, 31 pacientes referiram dor articular (96,88%), 30 

relataram febre (93,75%), 26 referiram dor no corpo (81,25%), 23 relataram 

cefaleia (71,88%), 11 descreveram manchas vermelhas pelo corpo (34,38%) e 6 

citaram náuseas (18,75%). Os sintomas sistêmicos referidos na fase aguda da 
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infecção são compatíveis com os descritos na literatura. No estudo de 

Mahendradas et al. todos os nove pacientes avaliados apresentaram febre, 

cefaleia, náusea e vômitos associados a artralgia e rash cutâneo. 

(MAHENDRADAS, 2008) 

Em nosso trabalho foi observado a variação da acuidade visual com a 

melhor correção entre 20/20 e 20/60. Em um estudo retrospectivo realizado em 

2007 na Índia de uma série de 37 casos a acuidade visual encontrada variou 

entre 20/20 a percepção luminosa em 1 paciente. Porém, é importante ressaltar, 

que os pacientes foram avaliados apenas por três meses após o diagnóstico da 

infecção pelo vírus Chikungunya, assim, provavelmente foram incluídas causas 

agudas de baixa acuidade visual que poderiam melhorar ao longo do tempo 

independente de tratamento. (LALITHA, 2007) No estudo de Mittal et al. a 

acuidade visual com a melhor correção variou entre 20/40 em 11 olhos (61,10%) 

a pior que 20/200 em 2 olhos (11,10%). (MITTAL, 2007b) Em outro trabalho 

retrospectivo com 9 pacientes a acuidade visual com a melhor correção teve a 

variação entre 20/20 a 20/20.000 (equivalente a movimento de mãos a 60 cm). 

(MAHENDRADAS, 2008) (HOLLADAY, 2004) 

Todos os pacientes do estudo apresentaram reflexos pupilares sem 

alterações, indicando não apresentarem alterações na via de condução do nervo 

óptico. Lalitha P. et al diagnosticaram 3 pacientes com neurite óptica retrobulbar 

cursando com defeito pupilar aferente, apesar do fundo de olho não ter 

alterações. A neurite óptica foi diagnosticada em pacientes mais idosos 

(LALITHA, 2007) 

No presente trabalho o diagnóstico de olho seco foi relatado em 20 

pacientes (62,00%) através dos testes de função lacrimal. Nestes, as alterações 
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foram encontradas em 9 indivíduos somente no tempo de ruptura do filme lacrimal 

(45,00%), em 11, tanto no tempo de ruptura do filme lacrimal, quanto no teste de 

Schirmer (55,00%). Quatro pacientes apresentaram alterações no teste da 

lissamina verde (12,50%). Não foi encontrada significância estatística entre o olho 

seco e a idade dos pacientes. Na literatura, no estudo do Dry Eye Workshop 

(DEWS II) a prevalência do olho seco pode variar entre 5,00% a 50,00% e 

aumenta significantemente com a idade e apresenta associação linear. 

Geralmente é observado um aumento maior em sinais oculares do olho seco do 

que em sintomas apresentados pelos pacientes. (STAPLETON, 2017) 

Embora o olho seco seja mais prevalente em pacientes mais idosos, nosso 

estudo observou que o grupo de pacientes com olho seco (53,30 anos) e sem 

olho seco (44,50 anos) é de adultos. Não foi observada significância estatística 

entre os grupos, assim, podemos considerar que a idade não influenciou na 

prevalência do olho seco nesse estudo. 

 O estudo de Castro et al. avaliou a prevalência de olho seco nas 5 regiões 

brasileiras, através da aplicação de um questionário sobre os seus sintomas e 

fatores de risco. Na região sudeste a prevalência de olho seco foi de 11,13%. 

(CASTRO, 2018) 

Não foi encontrada significância estatística com outros fatores que cursam 

com deficiência do filme lacrimal já descritos na literatura, como sexo, cor da pele 

ou com fatores inerentes a infecção pelo vírus, como o tempo de acometimento e 

sintomatologia no período agudo da doença.  

A ceratite ponteada foi uma alteração encontrada nesse estudo em 3 

pacientes após a fase aguda da doença. Lalitha et al. observou 3 pacientes com 

ceratite, porém com o padrão dendrítico, semelhante a causada por herpes vírus, 
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esses foram submetidos ao tratamento preconizado para ceratite herpética com 

aciclovir obtendo melhora do quadro. (LALITHA, 2007)  

Exames específicos para avaliação de olho seco, como tempo de ruptura 

do filme lacrimal, teste de Schirmer e teste da lissamina verde não foram 

realizados nos trabalhos encontrados na literatura mundial.  

Como a febre Chikungunya é uma doença que caracteristicamente 

acomete as articulações, é importante avaliar a associação dos fatores 

reumatológicos com o acometimento do filme lacrimal. Em um estudo de caso-

controle prospectivo realizado no Japão em 2003 com 72 pacientes, concluiu-se 

que o olho seco é comum em pacientes com artrite reumatoide (92,00%), mesmo 

sem estar associada a síndrome de Sjögren (90,00%). (FUJITA, 2005) 

O vírus pode ser o gatilho para o início de reações autoimunes através de 

mecanismos que afetam diversos tecidos. Uma vez que a resposta imune é 

iniciada ocorrem eventos que cursam com dano e disfunção tecidual devido a 

apoptose e inflamação. Logo, a presença de uma doença semelhante a síndrome 

de Sjögren, com sinais e sintomas do olho seco, foi observada em infecções 

confirmadas pelos vírus T linfotrópico humano (HTLV), vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), Epstein-Barr, vírus da hepatite C e herpes vírus. (ALVES, 2013) 

No presente estudo não foram encontradas alterações em endotélio 

corneano, câmara anterior, íris e seio camerular compatíveis com inflamações 

oculares prévias ou com uveíte anterior em atividade. Não podemos descartar a 

ocorrência de uveíte anterior aguda na fase inicial da doença que não deixou 

sequelas como sinequias anterior ou posterior e precipitados ceráticos antigos no 

endotélio corneano. No estudo retrospectivo de Mahendradas P. et al. 5 pacientes 
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apresentaram iridoclicite na fase aguda da infecção sem alterações no exame de 

gonioscopia ou fundoscopia. (MAHENDRADAS, 2008)  

 Lalitha P. et al. descreveram 11 casos de pacientes com uveíte anterior 

(10 não granulomatosa e uma granulomatosa), porém esses casos foram 

diagnosticados no período de até três meses após a fase aguda da infecção. 

(LALITHA, 2007) No estudo de Ulloa-Padilla JP et al. foram observados 13 

pacientes (9,40%) com sintomas associados à uveíte anterior descritos como 

hiperemia conjuntival unilateral, injeção ciliar e irregularidade da pupila. Esses 

achados foram descritos por médico não especialista na emergência clínica, sem 

o exame adequado na lâmpada de fenda, sendo assim, um dado questionável. 

(ULLOA-PADILLA, 2018) 

Uma paciente do estudo apresentou aumento da pressão intraocular 

associada ao aumento da escavação do disco óptico. O exame complementar de 

campimetria computadorizada foi realizado comprovando alterações compatíveis 

com a neuropatia óptica glaucomatosa. Não é possível afirmar que essas 

alterações foram provenientes da infecção pelo vírus Chikungunya por uma 

sequela pós inflamação ocular, visto que a uveíte anterior não granulomatosa 

pode evoluir com o aumento da pressão intraocular. (LALITHA, 2007) No estudo 

de Mittal et al. 5 pacientes foram diagnosticados com aumento da pressão 

intraocular (36,8±10,3 mmHg) induzido pela uveíte. (MITTAL, 2007a) Outro 

estudo descreveu 5 pacientes com inflamação intraocular cursando com aumento 

da pressão intraocular, variando entre 27-42 mmHg. A mesma foi controlada três 

semanas após o tratamento específico do processo inflamatório. 

(MAHENDRADAS, 2008)  



 

 37 

No exame de fundoscopia foi encontrada cicatriz de coriorretinite em 2 

pacientes, o que pode ser sequela da infecção pelo vírus Chikungunya, ou ser 

decorrente de outras causas de uveíte posterior como a toxoplasmose, que é a 

principal causa no Brasil. (ORÉFICE, 2010) Já a atrofia de disco óptico observada 

em 3 pacientes pode ser sequela de uma neurite óptica. No estudo de Lalitha P. 

et al. foram observados 4 pacientes com neurite óptica, 1 com neuroretinite 

bilateral, 2 com retinite e vitreíte e 2 com coroidite multifocal e edema de mácula 

em avaliação até três meses do quadro. Eles concluíram que os pacientes tiveram 

um bom prognóstico visual, pois a maioria não cursou com sequelas visuais. 

(LALITHA, 2007) Não é possível descartar a ocorrência dessas alterações em 

nossa amostra, visto que não foram incluídos apenas quadros agudos. 

Outros casos de neurite óptica foram descritos na literatura, todos foram 

diagnosticados no momento da doença sistêmica aguda por queixa do paciente 

de baixa acuidade visual recente. Todos cursaram com melhora parcial ou total da 

acuidade visual após o tratamento com corticoterapia venosa. (MITTAL, 2007a; 

TORRES GIACOMIN, 2018) 

Cabe ressaltar que o nosso estudo apresenta algumas limitações. A 

amostra analisada (n=32) foi pequena e os pacientes foram avaliados apenas 

após a resolução do quadro agudo sistêmico. Dessa forma, pacientes com 

sorologia positiva para a febre Chikungunya podem ter apresentado 

manifestações oculares durante a fase aguda da doença que não foram passíveis 

de detecção neste protocolo. Grande parte dos pacientes listados pelo sistema 

GAL com sorologia positiva não puderam ser contatados (mudança de domicílio 

ou de contato telefônico) ou não compareceram às consultas agendadas. Não é 

possível descartar em nossa amostra um viés de seleção, visto que há 
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possibilidade de os pacientes participantes do estudo terem comparecido à 

consulta por estarem sintomáticos com relação à sua saúde ocular. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A febre Chikungunya é uma epidemia nacional que cursa com sequelas 

potencialmente incapacitantes, tornando-se um problema para a saúde pública do 

país.  

Na literatura mundial foram relatados casos de manifestações oculares 

causadas pelo vírus Chikungunya, iniciadas tanto na fase aguda quanto após 

várias semanas da infecção. Devido ao fato de algumas manifestações cursarem 

com sequelas potencialmente graves, os profissionais do programa saúde da 

família e oftalmologistas precisam ficar atentos aos sinais demonstrados por elas 

para o correto diagnóstico e tratamento. Com o trabalho adequado na rede de 

saúde, é possível evitar graves sequelas visuais e até mesmo a cegueira. 

Nesse trabalho observou-se com relação ao perfil sociodemográfico que 

25% dos pacientes residiam no bairro do Catumbi, 71,88% eram do sexo feminino 

e 78,13% com idade inferior a 60 anos. A cor da pele autodeclarada preta teve a 

frequência de 59,38% e 31,25% possuíam ensino médio completo. 

No presente estudo não foram observadas manifestações oculares da fase 

aguda ou sequelas crônicas da febre Chikungunya já descritas na literatura. A 

alteração mais frequente encontrada foi a presença de olho seco. 

As alterações de olho seco já são associadas na literatura mundial a 

diversas doenças reumatológicas, com ou sem componentes autoimunes, como 

por exemplo a artrite reumatoide. Mais estudos seriam necessários para avaliar a 

relação da doença articular crônica causada pele febre Chikungunya com a 

condição patológica do olho seco. Nesse estudo não observamos significância 

estatística do olho seco com outras associações já descritas na literatura. 
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Ainda é necessário estudar quais são os fatores de risco para o 

acometimento ocular na doença e se as mutações do vírus em diferentes regiões 

podem causar variação nesse acometimento. Assim, será possível instituir uma 

prevenção mais específica. É notório que a principal prevenção da febre 

Chikungunya é o controle do vetor (mosquitos da espécie Aedes), tanto nos 

domicílios quanto nas ruas. 

Logo, enquanto houver endemias causadas pelo vírus Chikungunya, é 

necessário incluí-lo como diagnóstico diferencial de patologias oculares, como 

conjuntivite, uveíte, retinite e neurite óptica para o correto tratamento. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 
________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome:.......................................................................................................................................... 

Sexo: Masculino ( )  Feminino ( )                                     Data Nascimento: ........../........../........ 

Endereço:....................................................................................................................................

Bairro:.......................................................            Cidade:..........................................................   

Telefone: (.....)..........................................             Email: .......................................................... 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa para dissertação de 

Mestrado em Saúde da Famlía da UNESA intitulado Manifestações Oculares na Febre 

Chikungunya porque você teve comprovação da infecção pela doença. 

O objetivo desse estudo é identificar as manifestações oculares dos pacientes com 

diagnóstico confirmado de febre Chikungunya para evitar sequelas oculares, como a baixa 

visual e a cegueira.  

Para isso, será aplicado um questionário e exames oftalmológicos serão realizados, 

como medida da visão, testes para avaliação das estruturas do olho, medida da pressão 

intraocular e fundo do olho. Caso alguma alteração seja encontrada fotos do olho poderão 

ser tiradas.  

O risco apresentado por esse estudo é mínimo e as potenciais inconveniências são a 

possibilidade de um leve ardor ao pingar o colírio para o exame e ter visão embaçada em 

torno de uma hora após o exame devido a dilatação pupilar.  

Embora não exista nenhuma garantia que você tenha algum benefício com esse 

estudo, estes exames poderão permitir a identificação de complicações naturais ou de 

agravamento da sua doença de forma mais precoce, permitindo uma ação médica mais 

eficaz nestes casos. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo para você. Do mesmo modo, não 

haverá compensação financeira relacionada à sua participação. A sua participação é 

inteiramente voluntária, você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem 

como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. A investigadora deste estudo 

também poderá retirá-lo do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário 

para o seu bem estar. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em 

horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O 

CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. 

Presidente Vargas, 642, 22o andar. É assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto 
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a sua participação neste estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados 

deste estudo em congressos e periódicos científicos. 

 
Acredito ter sido suficientemente informado pela Dra. Louise Pellegrino Gomes 

Esporcatte a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o 

estudo: “Manifestações Oculares da Febre Chikungunya”. Os propósitos desta pesquisa 

são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por 

pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador.  

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para mim e outra para a 

responsável pela pesquisa.  

 

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ____________________  

 

Investigador:     Nome: _________________________________________ 

                          Assinatura: _____________________________________ 

 

Participante:      Nome: _________________________________________ 

                         Assinatura: _____________________________________ 

 

Responsável:    Nome: _________________________________________ 

                                Assinatura: _____________________________________ 

 

Pesquisadora responsável: Dra. Louise Pellegrino Gomes Esporcatte 

Universiade Estácio de Sá (UNESA) - Rua Riachuelo, 27 - Centro Telefone: (21) 3231-6000  

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da UNESA: e-mail cep.unesa@estacio.br / telefone 

(21) 2206-9726. 
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APÊNDICE C – CARTA DE ANUÊNCIA CAP 1.0 

 


