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RESUMO

Introdução: O vírus Chikungunya (CHIKV) é um vírus de expansão recente.
Com  alta  capacidade  de  disseminação  e  adaptação  em  diversas  áreas
geográficas, tornando-se um problema de saúde pública para o Ministério da
Saúde e Organização Mundial da Saúde. Metodologia: O presente trabalho
trata-se de uma revisão de literatura. Para isto, foi realizado um levantamento
bibliográfico  sobre  o  tema  através  dos  descritores  CHIKV,  Mecanismo  de
Patogenicidade  e  Sequelas,  nas  bases  de  dados  PUBMED,  SCIELO,
SCIENCE.GOV,  e  ERIC.   Resultados  e  Discussão:  O  vírus  Chikungunya
(CHIKV) é um Alfavirus  do grupo dos Arbovírus  transmitido por mosquitos da
família  Togaviridae.  Possui grande tropismo por células e órgãos, possuindo
um amplo espectro de sintomas clínicos em humanos. O CHIKV se replica em
diversos  tipos  celulares,  no  entanto,  o  tropismo  por  células  humanas  foi
descrito  recentemente  por  células  epiteliais,  endoteliais,  fibroblastos  e
macrófagos primários. As principais sequelas relacionadas a Chikungunya são
artralgia,  artrite,  depressão  e  alopecia. Conclusões:  A  infecção  pelo
Chikungunya Vírus contribui para o desenvolvimento de doenças reumáticas e
inflamatórias,  com  o  surgimento  de  artralgia,  artrite,  depressão  e  alopecia,
afetando diretamente a qualidade de vida do indivíduo. 

Palavras-chave – CHIKV; Mecanismo de Patogenicidade; CHIKV e Sequelas. 
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ABSTRACT

Introduction: The Chikungunya virus (CHIKV) is a virus of recent expansion.
With a high capacity for dissemination and adaptation in several geographical
areas,  becoming a public  health  problem for  the Ministry  of  Health  and the
World  Health  Organization.  Methodology: The  present  work  is  a  literature
review. For this, a bibliographic survey on the topic was carried out using the
descriptors CHIKV, Pathogenicity Mechanism and Sequelae, in the databases
PUBMED, SCIELO, SCIENCE.GOV, and ERIC. Results and Discussion: The
Chikungunya  virus  (CHIKV)  is  an  Alfavirus  of  the  group  of  Arboviruses
transmitted by mosquitoes of the Togaviridae family.  It  has great tropism for
cells  and  organs,  having  a  wide  spectrum of  clinical  symptoms in  humans.
CHIKV replicates in several cell types, however, tropism by human cells has
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recently been described by epithelial, endothelial cells, fibroblasts and primary
macrophages.  The  main  sequelae  related  to  Chikungunya  are  arthralgia,
arthritis,  depression  and  alopecia.  Conclusions: Infection  with  the
Chikungunya  Virus  contributes  to  the  development  of  rheumatic  and
inflammatory diseases, with the emergence of arthralgia, arthritis, depression
and alopecia, directly affecting the individual's quality of life.

Keywords - CHIKV; Pathogenicity mechanism; CHIKV and Sequels.
_______________________________________________________________

INTRODUÇÃO

O vírus Chikungunya (CHIKV) é um vírus de expansão recente, com
características  sintomatológicas  similares  aos  da  dengue.  Estudos
epidemiológicos  apontam para  o  predomínio  de  contaminação  em pessoas
com faixa etária de 20 a 39 anos (35,8%) e do sexo feminino (65,2%) (LOPES,
et  al.  2014).  Esses  vírus  possuem  alta  capacidade  de  disseminação  e
adaptação em diversas áreas geográficas, e no Brasil, tornou-se um problema
de saúde pública para o Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde
(SILVA, et al. 2018). Portanto, visto a importância do CHIKV no contexto da
saúde  pública  e  levando  em  consideração  sua  alta  capacidade  de
disseminação,  o  trabalho  tem como  objetivo  descrever  sua  fisiopatologia  e
possíveis mecanismos para o surgimento de sequelas como consequência do
seu amplo tropismo viral.

METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura. Para isto, foi
realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema através dos descritores
CHIKV,  Mecanismo  de  Patogenicidade  e  Sequelas,  nas  bases  de  dados
PUBMED, SCIELO, SCIENCE.GOV, e ERIC. Para seleção dos artigos, adotou-
se  critérios  temporais,  selecionando  as  publicações  mais  recentes  sobre  o
tema (2017-2020) e publicações importantes independentes da data, e a partir
deles  realizada  a  produção  de  um texto  obedecendo  a  uma sequência  de
eventos,  acerca  da  interação  do  CHIKV  com  o  organismo  humano  e  as
sequelas deixadas por sua virulência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O vírus Chikungunya (CHIKV) é um Alfavirus do grupo dos Arbovírus
transmitido por mosquitos da família  Togaviridae.  Possui grande tropismo por
células  e  órgãos,  possuindo  um  amplo  espectro  de  sintomas  clínicos  em
humanos. Mantém-se por ciclos urbanos e silváticos, através de vetores de
mosquitos e hospedeiros como humanos e animais vertebrados (DONALISIO,
et al. 2018). Os CHIKV são vírus de aproximadamente 70 nm de diâmetro com
formato icosaédrico, seu material genético é composto por uma fita simples de
RNA  com  polaridade  positiva,  encapsulada  por  proteínas  do  capsídeo  e
circundados por uma bicamada lipídica composta de 240 heterodímeros das
proteínas E1 e E2  localizadas em cada vértice, estas proteínas desempenham
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a  função  de  ligação  e  penetração  do  vírus  à  célula  do  hospedeiro)
(DONALISIO, et al. 2018).   

Na próxima seção,  discutiremos sobre as características  do CHIKV,
bem  as  possíveis  causas  mais  aceitas  pela  comunidade  científica  para  o
desenvolvimento de sequelas deixadas pela sua virulência e amplo tropismo
celular. 

Transmissão e Sintomas

O  CHIKV  é  transmitido  aos  seres  humanos  pelos  artrópodes,
principalmente por mosquitos peridomésticos como Aedes aegypti e Aedes
albopictus no momento da hematofagia das fêmeas infectadas, da mesma
forma, os humanos infectados também transmitem o vírus para o mosquito
no  momento  da  hematofagia  desses  artrópodes,  prosseguindo  o  ciclo
urbano.  Os  sintomas  se  desenvolvem  em  70%  dos  casos,  sendo
classificada em duas fases, fase aguda e fase crônica (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2017). 

Na fase aguda os sintomas mais comuns são febre, exantema e
poliartralgia  tanto  em  grandes  articulações  quanto  em  pequenas
articulações,  esses  sintomas  podem  durar  em  média  14  dias.  Na  fase
crônica  os  pacientes  apresentam  principalmente  persistência  do
acometimento articular, dor musculoesquelética e neuropática, não se tem
ainda uma média de duração desta fase (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Ciclo Replicativo 

O  CHIKV  se  replica  em  diversos  tipos  celulares,  no  entanto,  o
tropismo  por  células  humanas  foi  descrito  recentemente  por  células
epiteliais, endoteliais, fibroblastos e macrófagos primários. As proteínas E2
e E1 presentes na bicamada lipídica atuam na ligação e fusão do envelope
à  membrana  celular,  respectivamente.  A  invasão  alfaviral  ocorre  por
endocitose a partir da ligação com receptor celular, seguido da acidificação
dos  endossomos  executando  a  fusão  do  envelope  viral  à  membrana
endossômica,  então  o  capsídeo  é  desnaturado  e  o  RNA  genômico  é
liberado  no  citoplasma  da  célula  iniciando  o  processo  de  síntese  das
proteínas virais e posteriormente a síntese de RNA viral. O RNA viral e as
proteínas do capsídeo se reúnem em núcleos de nucleocapsídeos, que são
direcionados para a superfície celular, onde o domínio citoplasmático de E2
irá mediar o surgimento de novas partículas virais na membrana plasmática
(HUA C, et al., 2019; MCCARTHY M; MORRISON T, 2018). 

Desenvolvimento de Sequelas 

O  desenvolvimento  de  sequelas  geralmente  está  ligado  ao
desenvolvimento da fase crônica da doença, onde o vírus pode chegar a
órgãos  linfóides  secundários  e  disseminar-se  para  o  sistema
linfático/corrente  sanguínea,  atingindo  órgãos  como  fígado,  músculos,
articulações  e  cérebro,  desencadeando  inflamação  (com  destruição
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tecidual), e então iniciando a sintomatologia crônica da doença (ARAUJO et
al., 2019; AALST, et al., 2017). 

É  importante  ressaltar  que  alguns  tecidos  não  conseguem  se
regenerar (como o tecido nervoso) completamente, o que pode ser sugerido
como  principal  fator  para  o  surgimento  de  sequelas.  Ainda  que  haja
tratamentos  para  o  alívio  dos  sintomas,  a  fase  de  cronicidade  pode  se
estender por anos após a infecção pelo vírus (ARAUJO et al., 2019; AALST,
et al., 2017). 

Os detalhes da interação vírus-células são poucos compreendidos,
no  entanto,  a  adesão  do  vírus  às  células-alvo  faz  com  que  haja
reconhecimento  dos  epítopos  virais  pelos  leucócitos,  com  posterior
produção de citocinas e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, as quais
atacam componentes específicos das membranas celulares (especialmente
lipídeos). Essas lesões ocasionam perdas de algumas funções celulares,
sendo  algumas  dessas  reversíveis  (temporárias),  outras  irreversíveis
(sequelas) (ARAUJO et al., 2019; AALST, et al., 2017).

As principais sequelas relacionadas a Chikungunya são artralgia,
artrite, depressão e alopecia. Além disso, a infecção congênita pode afetar
gravemente o funcionamento neurocognitivo no início da infância.  Dessa
forma,  a  doença  afeta  diretamente  a  qualidade  de  vida  dos  indivíduos
(ARAUJO et al., 2019; AALST, et al., 2017).

CONCLUSÕES

A infecção pelo Chikungunya Vírus contribui para o desenvolvimento
de doenças reumáticas e inflamatórias. A fase crônica da infecção pelo vírus
implica  vários  danos  ao  corpo  humano,  no  qual  leva  em alguns  casos  os
sintomas  persistirem  durantes  meses,  ocasionando  sequelas  e  afetando  a
qualidade de vida do indivíduo, pelo surgimento de artralgia, artrite, depressão
e alopecia. No entanto, como não há vacina contra o vírus, a maneira mais
eficaz para diminuir a propagação seria ter um cuidado redobrado em lugares
que possuem água parada onde há presença do  Aedes aegypti,  o principal
transmissor.
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