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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O vírus Chikungunya (CHIKV), um arbovírus transmitido por mosquitos 

Aedes spp., é o agente etiológico da Febre Chikungunya (FCHIK). O quadro é caracterizado 

por mialgia e artralgia que podem persistir por meses ou anos e sua patogenia está relacionada 

à modulação do sistema imunológico. A transmissão vertical ocorre, principalmente, quando 

há viremia materna próximo ao parto. Nesses casos, lesões cutâneas-bolhosas, hepatite, 

encefalite e sepse são as complicações mais frequentes nos neonatos expostos à infecção 

materna. Os mecanismos e consequências a longo prazo da exposição intraútero ainda carecem 

de elucidações. HIPÓTESE: Sendo assim, a hipótese defendida é que existe alteração nos 

mediadores inflamatórios circulantes em crianças de até 1 ano expostas intraútero à infecção 

materna pelo CHIKV. OBJETIVO: Analisar as alterações clínico-laboratoriais e inflamatórias 

em crianças no primeiro ano de vida expostas intraútero à infecção materna pelo CHIKV. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, realizado entre 2017-2021, no qual se 

recrutou crianças expostas a infecção materna pelo CHIKV no período intraútero (grupo 

CHIKV), com infecção materna confirmada por RT-PCR e anticorpos IgM anti-CHIKV. Foi 

incluído um grupo controle com 14 crianças nascidas de mães com exantema e resultado 

negativo para Zika, Dengue e CHIKV por RT-PCR (grupo CTR). O critério de exclusão foi a 

presença de outras arboviroses e infecções congênitas do grupo STORCH. Vinte e sete analitos 

foram analisados por ensaio multiparamétrico, a detecção de anticorpos IgG e IgM foi realizado 

por ELISA. Os parâmetros bioquímicos e hematológicos foram obtidos através da revisão do 

prontuário médico. RESULTADOS: Foram incluídos no estudo 33 crianças no grupo CHIKV, 

dos quais 19 (57,6%) do sexo masculino e no grupo CTR 14 crianças foram incluídas, sendo 8 

(57,1%) do sexo masculino. A média de idade foi de 3±2,9 e 9±7,2 meses dos grupos CHIKV 

e CTR, respectivamente. Não foram observadas alterações bioquímicas ou hematológicas com 

relevância clínica nos grupos CHIKV e CTR. Uma criança do grupo CHIKV teve sepse pós-

natal e desenvolveu atraso no desenvolvimento neuropsicomotor no primeiro ano de vida. 

Nenhuma criança do grupo CTR ou CHIKV apresentou IgM anti-CHIKV detectável. As 

crianças do grupo CHIKV expostas a infecção materna no primeiro trimestre de gestação 

possuíam maior concentração de IgG- anti-CHIKV quando comparadas àquelas expostas no 

terceiro trimestre (p<0,005). Além disso, foi observado que crianças do grupo CHIKV 

apresentaram maior concentração de proteínas inflamatórias de macrófagos, MIP-1α e MIP-1β, 

e do quimiotático para monócitos, CCL-2. Citocinas pró-inflamatórias como TNFα, IL-6 e IL-

7 (p<0,0001) também estavam aumentadas. Em adição, foi possível observar redução da 

produção dos fatores de crescimento PDGF-BB, GM-CSF e β-FGF. Quando comparadas ao 

CTR, as citocinas anti-inflamatórias IL-1RA e IL-10 tiveram concentração média de 6 a 13 

vezes maior no grupo CHIKV. A análise de componentes principais (PCA) destacou uma 

distinção de perfil inflamatório dos grupos nos quais os componentes principais, juntos, 

explicam 56,6% das alterações dos mediadores inflamatórios. CONCLUSÃO: As crianças do 

grupo CHIKV possuem um perfil inflamatório distinto do grupo CTR. Até o momento não 

foram observadas associações dos mediadores inflamatórios com os desfechos clínicos. 

Entretanto, os achados sugerem que a exposição intraútero ao CHIKV gera um milieu pró-

inflamatório circulante no primeiro ano de vida das crianças. As alterações nos mediadores 

inflamatórios não implicam em desfechos clínicos evidentes no primeiro ano de vida.      

Palavras-chaves: Chikungunya; Exposição intraútero; perfil imunológico; crianças 



 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Chikungunya virus (CHIKV), an arbovirus transmitted by Aedes spp. 

mosquitoes, is the etiologic agent of Chikungunya Fever (FCHIK). The clinical presentation is 

characterized by fever, myalgia, and arthralgia, that may persist for months or years, and its 

pathogenesis is related to the modulation of the immunological system. Vertical transmission 

occurs mainly when there is maternal viremia in the prepartum. In these cases, cutaneous-

bullous lesions, hepatitis, encephalitis, and sepsis are the most frequent complications in 

neonates exposed to maternal infection. The mechanisms and long-term consequences of 

intrauterine exposure still need to be elucidated. HYPOTHESIS: Therefore, our hypothesis is 

that there is an alteration in circulating inflammatory mediators in children exposed in utero to 

maternal CHIKV infection. OBJECTIVE: To analyze clinical-laboratory and inflammatory 

alterations in infants exposed to maternal infection by CHIKV in the intrauterine period. 

METHODS: This is a cross-sectional study, carried out between 2017-2020, in which children 

exposed to maternal CHIKV infection in the intrauterine period (CHIKV group), with maternal 

infection confirmed by RT-PCR and anti-IgG CHIKV+ antibodies were recruited. A control 

group with 14 children born to mothers with exanthema and negative RT-PCR result (CTR 

group) was included. The exclusion criterion was the presence of other arboviruses and 

congenital infections of the STORCH group. Twenty-seven analytes were analyzed by 

multiparametric assay, detection of IgG and IgM antibodies was performed by ELISA. 

Biochemical and hematological parameters were obtained by reviewing the medical records. 

RESULTS: Thirty-three children in the CHIKV group were included in the study, of which 19 

(57.6%) were male and 14 in the CTR group were included, of which 8 (57.1%) were male. 

The mean age was 3±2.9 and 9±7.2 months in the CHIKV and CTR groups, respectively. No 

biochemical or hematological alterations were observed with clinical importance in the CHIKV 

and CTR groups. One child in the CHIKV group had postnatal sepsis and developed delayed 

neuropsychomotor development in the first year of life. None of the children in the CTR or 

CHIKV group had detectable anti-CHIKV IgM. Children in the CHIKV group exposed to 

maternal infection in the first trimester of pregnancy had a higher concentration of IgG-anti-

CHIKV when compared to those exposed in the third trimester (p<0.005). Furthermore, it was 

observed that children in the CHIV group had highest concentration of inflammatory 

macrophage proteins, MIP-1α and MIP-1β, and of the chemotactic for monocytes, CCL-2. Pro-

inflammatory cytokines such as TNFα, IL-6 and IL-7 (p<0.0001) were also increased. In 

addition, it was possible to observe a reduction in the production of growth factors PDGF-BB, 

GM-CSF and βFGF. When compared to the CTR, the anti-inflammatory cytokines IL-1RA and 

IL-10 had an average of 6 to 13 times higher in the CHIKV group. Principal component analysis 

(PCA) highlighted a distinction in the inflammatory profile of the groups in which the principal 

components explain 56.6% of the changes in inflammation mediators. CONCLUSION: 

Children in the CHIKV group have a distinct inflammatory profile from the CTR group. So far, 

no associations of elizador mediators with clinical outcomes have been observed. However, the 

findings to children that intrauterine exposure to CHIKV generates a circulating pro-

inflammatory milieu in the first year of children's lives. The alterations in inflammatory 

mediators do not imply evident clinical events in the first year of life. 

Keywords: Chikungunya; Intrauterine infection; immunological profile; child 
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1. INTRODUÇÃO 

O vírus Chikungunya (CHIKV) é um arbovírus de RNA fita simples positivo. Pertence ao 

gênero Alphavirus da família Togaviridae, composta por vírus que possuem obrigatoriamente 

artrópodes hematófagos como vetores. (KENDALL et al., 2019; NUNES et al., 2015; VOLK 

et al., 2010) Nos últimos anos transformou-se em significante problema de saúde pública, 

principalmente em países de clima tropical e subtropical como o Brasil, onde as condições 

climáticas e sanitárias favorecem a manutenção do ciclo. (WAHID et al., 2017) A infecção pelo 

CHIKV, quando sintomático, é capaz de levar a quadros debilitantes agudos como a Febre 

Chikungunya (FCHIK) e crônicos como a artralgia e mialgia crônica. (CUNHA et al., 2017). 

A infecção vertical e complicações neurológicas graves observadas em neonatos expostos 

a infecção congênita pelo Zika vírus (ZIKV) evidenciou uma lacuna de conhecimento a ser 

preenchida acerca dos riscos da exposição intrauterina a infecção materna por arboviroses. 

(MLAKAR et al., 2016) Os primeiros estudos em coorte materno-fetal envolvendo a infecção 

por CHIKV surgiram após a primeira notificação de transmissão vertical ocorrida em 2005 na 

Ilha Reunião. (LENGLET et al., 2006) A epidemia causada pelo CHIKV acometeu um terço 

dos habitantes do país, expondo novos fatos e questionamentos sobre a transmissão materno-

fetal e evidenciado pela primeira vez as possíveis complicações aos neonatos expostos 

intraútero. (ROBILLARD et al., 2006). 

Nesse contexto, Géradin e colaboradores (2014) realizaram um estudo prospectivo de 22 

meses com 7504 mulheres grávidas, das quais 678 estavam no período periparto e 61 no período 

pré-parto (sete dias antes do parto), quando apresentaram RT-PCR positivo para CHIKV. No 

estudo foi observado que, excluindo os natimortos ou abortos, todos os casos de transmissão 

vertical ocorreram em gestantes infectadas no período intraparto (dois dias antes ou depois do 

parto) com uma taxa de transmissão de 48,7%. (GÉRARDIN et al., 2008, 2014). 

Atualmente sabe-se que a transmissão vertical por CHIKV ocorre, em sua maioria, quando 

há comprometimento da integridade placentária, possibilitando a maior troca de fluídos 

materno-fetal. (LENGLET et al., 2006) Em modelos experimentais, ao contrário do ZIKV, o 

CHIKV não demonstrou possuir a capacidade de infectar a placenta. (COUDERC et al., 2008) 

Em casos de aborto após a infecção por CHIKV, foram identificados antígenos virais em 

fibroblastos e músculos esqueléticos, além de achados do genoma viral em tecidos cerebrais, 

líquido amniótico e hepático. (TOURET et al., 2006a, 2006b) Portanto, a passagem placentária 
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em humanos não pode ser descartada, ainda que seu mecanismo fisiopatológico seja 

desconhecido. (COUDERC et al., 2008). 

Os neonatos infectados verticalmente nascem assintomáticos e com cargas virais 

indetectáveis nos primeiros sete dias de vida. (MONDRAGÓN-CARDONA; VILLAMIL-

GÓMEZ; RODRIGUEZ-MORALES, 2015; SENANAYAKE et al., 2009; WAYMOUTH; 

ZOUTMAN; TOWHEED, 2013) A carga viral torna-se detectável junto com o início dos 

primeiros sintomas. Os quadros mais comuns são sepse, encefalite, hepatite e lesões cutâneo-

bolhosas, havendo muito a esclarecer sobre as causas e impactos a longo prazo desses quadros 

nos primeiros momentos de vida. (CONTOPOULOS-IOANNIDIS et al., 2018; CORRÊA et 

al., 2020; ROBILLARD et al., 2006; SHENOY; PRADEEP, 2012). 

Além da infecção congênita, existe a influência do status inflamatório da gestante no feto 

que perdura após o nascimento. Em outras doenças como ZIKV, Citomegalovírus (CMV) e 

vírus da imunodeficiência humana (HIV), foi descrito na literatura que durante a gestação 

ocorre a transferência de células, hormônios e citocinas capazes de modular o sistema 

imunológico e consequentemente são capazes de afetar o desenvolvimento infantil. (HOWELL; 

POWELL, 2017; SCHEPANSKI et al., 2018) Ainda não existem trabalhos publicados que 

descrevam o perfil imunológico no primeiro ano de vida de crianças expostas à infecção 

materna ao CHIKV no período intraútero. Nesse contexto, faz-se necessária uma investigação 

ativa e contínua acerca dos diferentes aspectos desta doença sendo, até o momento da redação 

desta dissertação, o primeiro trabalho a caracterizar o perfil inflamatório de crianças expostas a 

infecção materna no período intraútero.  

Esse trabalho tem como objetivo caracterizar laboratorialmente o perfil inflamatório, 

sorológico, hematológico e bioquímico de neonatos (0 a 28 dias de vida) e lactentes (29 dias a 

12 meses de vida) expostos intraútero ao vírus, buscando preencher essa lacuna no 

conhecimento e assim contribuir com o entendimento do impacto da infecção materna no perfil 

inflamatório na primeira infância. (CORRÊA et al., 2020; DUARTE et al., 2016; 

SIMARMATA et al., 2016; WAECHTER et al., 2020) Assim, a hipótese científica desse estudo 

é que a exposição intrauterina à infecção materna pelo vírus Chikungunya é capaz de estimular 

a manutenção de um perfil inflamatório sistêmico no primeiro ano de vida. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 FEBRE CHIKUNGUNYA  

O primeiro isolamento viral do CHIKV ocorreu a partir de um paciente que apresentava 

como sintomas a artralgia e mialgia. (ROSS, 1956) As manifestações clínicas deram origem ao 

nome Chikungunya que, oriundo do Makonde, significa “andando curvado”, em referência a 

característica debilitante da doença. (MOIZÉIS et al., 2018). 

A princípio, o CHIKV foi incluído no mesmo grupo do vírus da Dengue (DENV) devido 

às semelhanças de sintomas e ciclo de transmissão. Posteriormente, análises filogenéticas 

demonstraram que o agente etiológico da Febre Chikungunya pertence à família Togaviridae 

do gênero Alphavirus. Hoje, estão bem estabelecidos quatro genótipos: Ásia/Caribe (CA), 

Oeste Africano (WA), Leste/Central/África do Sul (ECSA) e Linhagem Oceano Índica (IOL). 

Mesmo com baixa letalidade, a FCHIK se notabilizou como importante problema de saúde 

pública pelo seu caráter debilitante por curtos ou longos períodos. (POWERS et al., 2000; 

MOIZÉIS et al., 2018). 

A infecção pelo CHIKV pode ser dividida em três fases clínicas: Fase aguda ou febril, 

fase subaguda e fase crônica. A fase aguda compreende do primeiro ao 14° dia de sintomas, 

sendo caracterizada por manifestações clínicas comuns às arboviroses, como febre repentina 

(>38°C), plaquetopenia e exantema. (RAHMAN et al., 2019) Aproximadamente 90% dos 

pacientes apresentam mialgia, 81% cefaleia e outros sintomas que incluem náuseas, vômitos, 

fotofobia, dor retro orbital, conjuntivite, dor axial, exantema macular/maculopapular (50%) 

com ou sem prurido cutâneo, edema na face e extremidades, além de linfadenopatia cervical e 

generalizada. A artralgia moderada ou intensa é muitas vezes o sintoma diferencial em relação 

a outras arboviroses. (MANIMUNDA et al., 2010; CHOPRA et al., 2012) 

A fase subaguda tem início no 21° dia após o surgimento dos sintomas e pode persistir 

por até três meses. (MANIMUNDA et al., 2010) Indivíduos que possuem infecção subclínica 

na fase aguda podem iniciar dores articulares nesta fase, resultando e um possível diagnóstico 

clínico tardio do paciente. Todos os sintomas apresentados na fase aguda podem reaparecer na 

fase subaguda como a febre, artralgia, artrite e fadiga, além de quadros mais graves como a 

disfunção hepática, hipertensão arterial, depressão e descompensações metabólicas. 

Prevalecem, porém, os sintomas articulares que acometem 50% dos infectados pelo CHIKV. 

Destacam-se ainda a artrite, bursite e a rigidez matinal. (BORGHERINI et al., 2008; 

WAYMOUTH; ZOUTMAN; TOWHEED, 2013) 
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Quando os sintomas persistem por mais de três meses, o indivíduo passa a ser 

considerado doente crônico.(HAWMAN et al., 2013) A fase crônica é caracterizada por fortes 

dores articulares e musculares, neuropatia, edema nas articulações, poliartralgia simétrica e, 

como consequência das dores crônicas, alterações no humor e depressão. (CHAAITHANYA et 

al.,2014; RODRIGUEZ-MORALES et al., 2015) 
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3. EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO POR CHIKV 

Desde sua descoberta até o início do século XXI, o CHIKV causou surtos esporádicos 

no sul asiático e no oeste africano, sendo por muitas décadas negligenciado. Em 2004 os casos 

de CHIKV reemergiram na Índia com surtos esporádicos até 2015. Neste ano uma epidemia 

infectou aproximadamente 1,5 milhão de pessoas e nos dois anos posteriores mais um milhão 

de casos foram notificados. O genótipo ECSA foi o mais prevalente nos países asiáticos e desde 

então surtos sazonais atingem diferentes países asiáticos, com variáveis taxas de soro 

prevalência da população.(RYAN et al., 2019) Em Mianmar, por exemplo, estima-se que 4% 

da população tenha sido afetada, enquanto no Vietnã 27%. (NGWE TUN et al., 2016). 

A epidemia de maior incidência ocorreu entre 2005 e 2006 na Ilha Reunião, uma ilha 

com 866 mil habitantes pertencente à França, situada ao leste de Madagáscar. As estimavas 

evidenciam um que terço da população foi acometida, afetando significativamente a economia 

do país. (WAHID et al., 2017) O estudo realizado por pesquisadores da Universidade Pierre et 

Marie Curie de Paris calculou o impacto econômico da epidemia no país. Os dados demonstram 

que cada indivíduo infectado necessitou de em média 113 dias de afastamento do trabalho. 

Além disso, os custos foram de aproximadamente 44 milhões de euros, com estimativa de 

comprometimento de 0,6 a 12% do produto interno bruto (PIB) per capita. Dos gatos, 40% 

foram decorrentes a disseminação da doença e baixa da capacidade da população em exercer 

plenamente suas atividades trabalhistas e 60% foram relacionados aos gastos diretos com 

hospitalizações, testes sorológicos e medicamentos (BORGHERINI et al., 2008; 

SOUMAHORO et al., 2011; CARDONA-OSPINA et al., 2015). 

A globalização e os crescentes números de viagens intercontinentais foram importantes 

na disseminação global do vírus que, em 2013, chegou à América, em Saint Martin, no Caribe, 

e no ano seguinte, 17 países da América do Sul já haviam confirmado casos autóctones. 

(WAHID et al., 2017) Na América 45 países relataram casos transmissão sustentada. O vírus 

teve uma progressão mais acelerada em meados de 2016, quando foram notificados três milhões 

de casos suspeitos no continente americano com 296 mortes confirmadas. (MOIZÉIS et al., 

2018; YACTAYO et al., 2016) A distribuição global do CHIKV ao longo do tempo é mostrada 

na Figura 1. 

Os primeiros casos autóctones do Brasil ocorreram em 2014, em Oiapoque/AP e Feira 

de Santana/BA quase simultaneamente. Desde as confirmações dos primeiros casos, o vírus 

causava preocupação devido presença dos mosquitos vetores Aedes aegypti e Aedes albopictus 
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no Brasil (Figura 1) associado às condições sanitárias e climáticas favoráveis. (LIMA-

CAMARA; LIMA-CAMARA, 2016)  
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Figura 1: Distribuição global do CHIKV ao longo do tempo e prevalência do mosquito vetor. 

 

Imagem adaptada de WEAVER; LECUIT, 2015 

Distribuição global dos mosquitos vetores A. aegypti (verde claro), A. albopictus (azul claro) e ambas espécies 

demonstradas por áreas pintadas no mapa. Observa-se que em grande parte do território é marcada pela 

coexistência dos vetores. Em círculos estão indicados os genótipos e a data de relato. Asiático ou Ásia/Caribe 

(CA) indicado em vermelho, Oeste Africano (WA) em azul claro, Leste/Central/África do Sul (ECSA) em roxo e 

Linhagem Oceano Índica (LIO) em laranja. No Brasil as linhagens asiáticas e ECSA e CA cocirculam nas regiões 

norte e nordeste. No estado do Rio de Janeiro existe a predominância do ECSA.(CUNHA et al., 2020) 

 

3.1. CHIKV NO BRASIL 

Ao final de 2014 foram registrados 93 casos importados no Brasil e 3.195 casos autóctones 

suspeitos. Destes, 2.196 foram confirmados por critério clínico-epidemiológico (2.056 casos) e 

por avaliação laboratorial (140 casos), evidenciando a capacidade de sustentação do vírus por 

meio do artrópode vetor que habita quase todo o país. (Ministério da Saúde, 2015) Em 2015, 

com a ocorrência de outras arboviroses, como ZIKV, DENV e febre amarela, ficou clara a 

necessidade de técnicas laboratoriais eficientes no diagnóstico do agente etiológico. (NUNES 

et al., 2015) Neste ano, dos 20.661 casos autóctones suspeitos, apenas 560 foram 

laboratorialmente confirmados e outros 7.263 foram confirmados por critério clínico-

laboratorial, com três óbitos por FCHIKV confirmados no Nordeste. No ano seguinte houve 

rápido crescimento do número de casos de Chikungunya no Brasil e dentre os 271.824 casos 

suspeitos, 151.318 foram confirmados laboratorialmente, com 216 óbitos comprovados.  
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Em 2017, 185.737 casos suspeitos foram notificados e posteriormente foram confirmados 

por sorologia ou por RT-PCR 151.966 (81,8%) casos de infecção pelo CHIKV e 173 óbitos. 

Novamente o maior número de casos foi no Nordeste, que concentrou 76% dos casos prováveis 

do país. No ano de 2019 foram registrados mais de 110 mil casos prováveis no país contra 

76.742 no mesmo período do ano anterior. O Sudeste passou a ser a região com o maior número 

de casos, com destaque para o estado do Rio de Janeiro que notificou 86.224 (64%,7) casos 

suspeitos dos 133.205 casos notificados no país. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019)  

Os dados obtidos após o início da pandemia causada pelo Severe acute respiratory syndrome 

– Coronavírus – 2 (SARS-CoV-2) sugerem o aumento de subnotificações dos casos de 

arboviroses no Brasil. (MASCARENHAS et al., 2020). Ainda assim, em 2020 foram 

notificados 82.149 casos e em 2021 cerca de 92 mil casos, sendo o Nordeste a região mais 

afetada com uma incidência de 111 casos por 100 mil habitantes. (REF) Em 2021, o estado de 

São Paulo teve o maior aumento do número de casos do país quando comparado ao ano anterior, 

registrando 281 casos em 2020 e cerca de 18 mil em 2021. (REF) O genótipo observado na 

população de São Paulo, sobretudo na Baixada Santista indicam se tratar da circulação de uma 

linhagem específica, sendo necessários mais estudos. (MAEDA et al., 2021) 

 

4. TRANSMISSÃO 

4.1. AEDES SPP E TRANSMISSÃO 

Assim como observado em outras arboviroses como ZIKV, DENV e febre amarela, o 

ciclo de transmissão do CHIKV possui ciclo silvestre e urbano. (REINHOLD; LAZZARI; 

LAHONDÈRE, 2018) Inicialmente, o ciclo do CHIKV envolvia as fêmeas de artrópodes 

hematófagos como vetores e como reservatórios, os primatas não humanos e roedores que 

habitavam as florestas da África subsaariana.(ZELLER; VAN BORTEL; SUDRE, 2016; 

WAHID et al., 2017) Devido a crescente proximidade homem-animal o vírus se adaptou e ciclo 

de transmissão do CHIKV passou a abranger os humanos. A transmissão ocorre durante a 

alimentação das fêmeas dos artrópodes hematófagos vetores da família Culicidae e gênero 

Aedes das espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus. A inoculação do vírus nos humanos 

ocorre durante repasto sanguíneo pelo mosquito infectado. (SOUZA, 2008) 

O gênero Aedes é predominante em países de clima tropical, subtropical e de baixas 

altitudes. O mosquito vetor inicialmente habitava as florestas asiáticas e africanas, mas se 
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adaptou aos meios urbanos, suburbanos e rurais.(REINHOLD; LAZZARI; LAHONDÈRE, 

2018) Seu ciclo de vida ocorre por metamorfoses, possuindo quatro etapas: ovo, larva, pupa e 

mosquito adulto. Acreditava-se que a deposição de ovos pelas fêmeas era exclusivamente em 

águas límpidas, paradas e com baixo volume de matéria orgânica. Contudo atualmente sabe-se 

que a deposição de ovos ocorre também em águas turvas, com poluentes como águas de esgoto. 

(WILKE et al., 2020) 

A fêmeas hematófagas possuem mecanismos desenvolvidos para melhor eficiência 

alimentar. Entre eles, moléculas contidas na saliva com ações anti-hemostáticas, anti-

inflamatórias e imunomodulatórias que agem como facilitadoras da infecção por arboviroses. 

A aegyptina é uma das proteínas que possuem ação farmacológica bem descrita na literatura. 

Produzida na glândula salivar do mosquito, se liga ao colágeno do hospedeiro, impedindo a 

cascata de coagulação por inibição da agregação plaquetária. Além disso, o Aedes aegypti 

secreta a enzima salivar adenosina difosfatase, uma apirase salivar que hidrolisa as ligações 

pirofosfato, inibindo a agregação plaquetária dependente de adenosinas di e trifosfato que são 

liberadas por células lesadas e plaquetas ativadas (CALVO et al., 2007; SCHNEIDER et al., 

2010; AGARWAL et al., 2016)  

As sialocininas, peptídeos com potentes efeitos modulatórios, demonstraram importante 

papel na transmissão de arboviroses pelo Aedes aegypti. Champagne e colaboradores 

demonstraram em 1994 que as sialocininas impedem a vasoconstrição de vênulas e arteríolas. 

Estes dados indicam o papel potencializador do vetor na transmissão do vírus no hospedeiro. 

(ZEIDNER et al., 1999; AGARWAL et al., 2016) As células do sistema imunológico residentes 

da derme e epiderme são as primeiras a entrarem em contato com a saliva do artrópode que 

contém as cópias virais e os agentes químicos citados acima. A interações iniciais desencadeiam 

uma série de alterações celulares como a modulação da produção de citocinas e quimicionas. 

(SCHNEIDER et al., 2010) Animais submetidos a inoculação de saliva combinada ao CHIKV 

apresentaram o aumento da expressão dos genes da IL-10 e IL-4 pelas APCs, supressão dos 

genes da IL-2, IFN-y, TNF-a e IFN-b, culminando na maior viremia nestes animais quando 

comparados aos submetidos apenas ao CHIKV sem a saliva. O Aedes spp. estaria assim 

diretamente relacionado com a patogenia e aumento da transmissividade das arboviroses. 

(AGARWAL et al., 2016) 
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4.2. TRANSMISSÃO VERTICAL DO CHIKV 

Para este trabalho é importante a definição de conceitos acerca dos períodos temporais 

em relação ao dia do parto e para tal, com base na literatura, foi elaborado o quadro 1 a seguir: 

Quadro 1: Período peripartum, prepartum e intrapartum e referências. 

Classificação Período Referência 

Peripartum Quatro semanas antes 

do mês de gravidez 

documentada até antes do 

parto a 12 semanas pós-parto 

(natimorto ou neonato) 

(CHATTERJEE et 

al., 2021) 

Prepartum Sete a três dias antes 

do parto 

(GÉRARDIN et al., 

2008) 

Intrapartum Dois dias antes e dois 

dias depois do parto 

(GÉRARDIN et al., 

2008) 

 

Como citado em seção anterior, entre 2005 e 2006 o surto acometendo um terço dos 

habitantes da Ilha Reunião trouxe à luz novos questionamentos sobre a transmissão vertical por 

CHIKV. (LENGLET et al., 2006) O primeiro caso relatado foi notificado em 2005 no 

departamento de maternidade do Groupe Hospitalier Sud Réunion da Ilha Reunião. Em seguida, 

Géradin e colaboradores realizaram um estudo prospectivo com 7504 gestantes das quais 678 

estavam no período periparto e 61 no período pré-parto quando apresentaram RT-PCR positivo 

para CHIKV. Nesse estudo relataram que, excluindo os natimortos e abortos, todos os casos de 

transmissão vertical ocorreram em gestante infectadas no período intraparto a uma taxa de 

transmissão de 48,7%. Foram notificados ainda sete casos de aborto durante as 22 primeiras 

semanas de gestação, dos quais três foram associados à infecção materna pelo CHIKV. A morte 

fetal ocorreu, em média, duas semanas após o fim dos sintomas. Nas análises laboratoriais 

foram confirmadas a presença do RNA viral no líquido amniótico, placenta e no tecido cerebral 

do feto (GÉRARDIN et al., 2008).  

Infecções em modelos experimentais realizadas in vivo evidenciaram que camundongos 

knock-out para IFN α e β, que possuem maior suscetibilidade à infecção, não apresentam 

transmissão materno-fetal. O experimento in vitro que avaliou a permissividade da barreira 

placentária com células humanas sinciciotrofoblásticas evidenciou a não suscetibilidade dessas 

células à infecção por CHIKV. (COUDERC et al., 2008). Recentemente, um estudo no Brasil 

realizado por Salomão e colaboradores (2021) analisou casos de aborto espontâneo 
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relacionados à infecção por CHIKV ocorridos nos dois primeiros trimestres de gestação. Nesse 

estudo os tecidos placentários foram avaliados por métodos imuno-histoquímicos e 

moleculares. Foram observados a presença de infiltrados inflamatórios e edema na região do 

vilos placentário, além de antígenos virais em células sinciciotrofoblásticas e macrófagos 

deciduais do vilo coriônico. (SALOMÃO et al., 2021) A alteração do metabolismo das células 

sinciciotroblásticas por agentes infecciosos como o CHIKV pode interferir na produção 

adequada da gonadotrofina coriónica humana, colocando em risco a manutenção do feto no 

útero materno e aumentando as chances de aborto espontâneo. (NWABUOBI et al., 2017; 

SALOMÃO et al., 2021) Assim, as questões que envolvem a transmissão vertical do CHIKV 

ainda não estão bem elucidadas, sobretudo as que envolvem os mecanismos fisiopatológicos. 

5. INOCULUCAÇÃO, DISSEMINAÇÃO SISTÊMICA, ESTRUTURA E 

REPLICAÇÃO VIRAL 

5.1. INOCULUÇÃO E DISSEMINAÇÃO SITÊMICA 

A inoculação viral ocorre durante o repasto sanguíneo de fêmeas da espécie Aedes spp 

infectadas pelo CHIKV, proporcionando a entrada do vírus no hospedeiro através dos capilares 

e células epiteliais. (LUM; NG, 2015) As primeiras células a serem infectadas são os 

fibroblastos, macrófagos e as células endoteliais. Os macrófagos teciduais e células dendríticas 

são células suscetíveis a infeção, ao fagocitarem os corpos apoptóticos e necróticos de células 

infectadas se tornam reservatórios virais. Desta forma, ao migrarem para os linfonodos atuam 

como carreadores do vírus facilitando sua disseminação.(NIKITINA et al., 2018). Nos órgãos 

linfoides o vírus inicia uma etapa de intensa replicação e brotamento, chegando aos vasos 

linfáticos e a circulação sanguínea através do ducto toráxico. Dados in vivo e in vitro com 

células de camundongos indicam que os leucócitos não são células alvo significativas, ao 

contrário de macrófagos e outras células teciduais do sistema imunológico. (COUDERC et al., 

2008)  

Após alcançar a circulação sanguínea, o CHIKV infecta diversos tecidos como o tecido 

hepático, esplênico, muscular esquelético, articulações sinoviais e SNC. Nestes tecidos ocorre 

também a manutenção do ciclo replicativo por longos períodos, mesmo após o fim da viremia 

que se estende até o 8° dia após o início dos sintomas. A manutenção da replicação viral 

favorece a criação de microambientes inflamatórios capazes de induzir alterações celulares, 

remodelamentos e degenerações teciduais. (SINGH; UNNI, 2011; CONSTANT et al., 2021) 



27 

 

 

Os autores Fook-Moon Lum & Lisa F.P. Ng elaboraram uma revisão detalhando o passo a passo 

da inoculação e disseminação sistêmica do CHIKV no hospedeiro humano conforme 

demonstrado na Figura 2. 
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Figura 2: Inoculação, infecção e disseminação do CHIKV por órgãos e sistemas. 

 

Imagem adaptada de Fook-Moon Lum & Lisa F.P. Ng, 2015. 

1 – Fêmea do Aedes spp durante o repasto sanguíneo e liberação do vírus nas células da derme; 2 – Infecção 

das células da derme e epiderme incluindo fibroblastos, macrófagos e células de Langherans; 3 – via de 

disseminação alternativa, os vírions chegam a corrente sanguínea caso a picada incida diretamente nos capilares 

sanguíneos; 4 – As células apresentadoras de antígeno infectadas migram para os nódulos linfáticos onda há intensa 

replicação viral; 5 – Os vírions liberados na circulação linfática chegam a circulação sanguínea através do ducto 

torácico; 6 – Disseminação sistema incluindo baço, tecido muscular esquelético, fígado, articulação e cérebro. Os 

círculos (Ⴢ) indicam os sítios de persistência viral, sendo eles nódulos linfáticos, articulações, baço e células 

musculares e fibroblastos.  

Labadie e colaboradores (2010) identificaram a persistência do CHIKV no baço, fígado, 

articulações e músculos por até três meses após a infecção, destacando também a importância 

dos macrófagos como reservatórios virais em macacos.(LABADIE et al., 2010) A patogenia da 

FCHIKV e seus desdobramentos são abordados no tópico 6 deste trabalho. 

5.2. ESTRUTURA E REPLICAÇÃO VIRAL 

O CHIKV é um Alphavirus da família Togaviridae com aproximadamente 70nm de 

diâmetro. Seu material genético é composto por RNA de fita simples sentido positivo com 

aproximadamente 12kb (WAHID et al., 2017). O genoma possui dois quadros de leituras 

abertos (ORFs). O ORF 5’codifica quatro proteínas não estruturais e o 3’ codifica as proteínas 

estruturais do capsídeo e envelope viral. As proteínas não estruturais NsP1, Nsp2, NsP3, NsP4 

atuam juntas formando um complexo de replicação viral. As proteínas estruturais formadas a 
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partir da região 3’ formam as glicoproteínas estruturais do envelope E1, E2 e E3, o Capsídeo C 

e a proteína 6K. (CHEN et al., 2013) O capísideo C confere a simetria icosaédrica, empacotando 

o RNA viral e formando um nucleocápsideo envolvido por uma bicamada lipídica proveniente 

da célula hospedeira onde estão inseridas E1 e E2, duas proteínas estruturais transmembranares. 

(THIBERVILLE et al., 2013a; WAHID et al., 2017).  

A proteína E2 promove a entrada do CHIKV nas células hospedeiras ao se ligar, 

principalmente, com o receptor Mxra8 induzindo a endocitose mediada por clatrina. Após a 

dissociação das moléculas de clatrina, eventos na vesícula endocítica a mudanças no pH levam 

a dissociação das proteínas E1 e E2. (WEAVER; LECUIT, 2015) A exposição de E1 é 

fundamental para o a fusão das membranas virais e vesiculares culminando na liberação do 

material genético no meio intracelular. O RNA viral é traduzido na poliproteina não estrutural 

nsP1234. A protease viral nsP2 cliva a nsP1234 nas quatro proteínas não estruturais Nsp1, 

Nsp2, Nsp3 e Nsp4 que posteriormente formarão o complexo de replicação viral. A partir deste 

ponto seguem duas vias: síntese do RNA negativo, molde para replicação do novo RNA viral; 

síntese do RNA + subgenômico 26s que dará origem as proteínas estruturais C-E2-6K-E1. 

(SHIN et al., 2012) As proteínas estruturais são formas do reticulo endoplasmático rugoso. A 

proteína C realiza uma auto-clivagem, se dissociando e se ligando ao RNA+ viral livre no 

citoplasma formando o nucleocapsídeo viral. E2-6K-E1 seguem o processo de maturação e 

posteriormente são endereçados a via exocítica e incorporados a membrana celular. No último 

estágio, o nucleocapsídeo é endereçado à membrana incorporada com as proteínas estruturais, 

fundindo-se e sendo liberado pro brotamento.(CONSTANT et al., 2021) 

6. PATOGENIA DA INFECÇÃO PELO CHIKV 

A patogenia da infecção pelo CHIKV ainda não foi completamente elucidada. Estudos in 

vivo e in vitro relatam que o CHIKV é capaz de infectar diversos tipos celulares como as células 

epiteliais, endoteliais e fibroblastos. (ZIEGLER et al., 2008) O vírus apresenta tropismo por 

células musculares, articulares, hepáticas, cerebrais e monócitos. (COUDERC et al., 2008; 

COUDERC; LECUIT, 2009; AMDEKAR; PARASHAR; ALAGARASU, 2017). 

 A sua inoculação ocorre através da picada do mosquito Aedes spp. e subsequentemente 

há intensa replicação nos fibroblastos e células adjacentes, ocasionando dano tecidual 

decorrente da infecção. Por conseguinte, é desencadeada uma resposta inflamatória local 

induzida pela produção de citocinas e quimiocinas pelas células infectadas e caracterizada pelo 
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recrutamento de células Natural Killer (NK), macrófagos/monócitos com perfil pró-

inflamatório (M1) e linfócitos. (SCHILTE et al., 2010). 

A viremia torna-se detectável no surgimento dos sintomas e estende-se por 

aproximadamente de oito dias. A viremia se encerra antes da produção em concentrações 

detectáveis de IgG, indicando grande participação da imunidade inata que nessa fase é marcada 

por forte produção de IFN-α/β. (KAM et al., 2009; NG et al., 2009). 

Muitos estudos em população adulta buscaram avaliar o perfil inflamatório, identificar 

biomarcadores e compreender a cinética imunológica pós-infecção através da dosagem de 

citocinas. Importantes trabalhos demonstraram elevadas concentrações de IL-2R, IL-5, IL-6, 

IL-7, IL-10, IL-15, IFN-α, CXCL9, CXCL10, fator de crescimento humano, fator de 

crescimento de fibroblastos (FGF) e fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) com 

diminuição de eotaxina, IL-8 e fator de crescimento epidermal. (NG et al., 2009; 

PETITDEMANGE et al., 2011; SUTARIA; AMARAL; SCHOEN, 2018) Em pacientes graves 

foram observados o aumento das concentrações séricas de IL-1β e a diminuição de RANTES 

(do inglês, Regulated upon Activation, Normal T Cell Expressed and Presumably Secreted) 

uma molécula quimiotática para monócitos e células T.  

Em indivíduos infectados e com maior carga viral há aumento das concentrações de IL-6, 

IL-12, IL-15, CXCL10, IFN-α e IL-1α quando comparados a pacientes com sintomatologia 

leve. (KELVIN et al., 2011) A artralgia crônica, quadro comum em acometidos pelo CHIKV, 

está relacionada a concentrações elevadas de IL-6 e GM-CSF. (CHOW et al., 2011) Em 

convergência, muitos estudos mostraram a correlação da IL-6 com a gravidade da doença. 

(FOX; DIAMOND, 2016) Outras moléculas imunomodulatórias foram identificadas como 

“chave” da patogenia sendo descritas em animais e humanos infectados por CHIKV. Dentre 

elas, a proteína-1 de monócitos (MCP-1), um quimiotático para monócitos. (LABADIE et al., 

2010). 

Estudos in vitro em células HeLa e em fibroblastos primários confirmaram o potencial de 

indução a apoptose do CHIKV pelas vias intrínsecas e extrínsecas. (SOURISSEAU et al., 

2007). Dados recentes demonstram que infecção pelo CHIKV induz a quebra da homeostase e 

estresse do reticulo endoplasmático. (GUPTA et al., 2021) Nos focos infecciosos inicia-se um 

processo de necrose e inflamação, seguida por fibrose e calcificação distrófica na musculatura 

esquelética. A apoptose é um mecanismo redutor de inflamação por não permitir o 

extravasamento do conteúdo intracelular, atua como um facilitador na disseminação viral 
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gerando corpos apoptóticos com o vírus íntegro em seu interior. Os corpos apoptóticos são 

posteriormente fagocitados por macrófagos, reiniciando o ciclo de replicação viral. Este 

mecanismo já foi relacionado a cronicidade da infecção e a artralgia. (KREJBICH-TROTOT et 

al., 2011)  

Vírus de diversas famílias utilizam os monócitos como “cavalos de Tróia”. Células da 

linhagem monocítica eventualmente servem como sítios de reservatórios, persistência e 

disseminação viral. (NIKITINA et al., 2018) O CHIKV, como demonstrado na Figura 3, o 

CHIKV possui a capacidade de alterar profundamente o metabolismo e funcionamento dos 

monócitos como mobilidade e produção de mediadores inflamatórios. Ao contrário do 

observado em outras arboviroses, o CHIKV persiste e mantém seu ciclo replicativo por longos 

períodos após a infecção.(LABADIE et al., 2010; NIKITINA et al., 2018) 

Figura 3: Papel dos macrófagos como reservatórios virais 

 

Imagem adaptada Nikitina et al, 2018 

A entrada do CHIKV e outros vírus nos macrófagos ocorre principalmente por: 1) entrada mediada por receptor; 

2) Macropinocitose; 3) Fagocitose de corpos apoptóticos. A reação celular inclui a mudança do metabolismo e da 

produção de mediadores inflamatórios. Alguns vírus possuem a capacidade de persistência nessas células com o 

tempo de replicação limitado. O CHIKV assim como o HCV e HIV conseguem persistis e mandar a replicação 

por meses ou anos.  

 

As células monocíticas migram para os tecidos atraídas pela MCP-1 liberada por 

fibroblastos, células endoteliais, epiteliais e macrófagos residentes de tecido, criando um 

infiltrado inflamatório. (GARDNER et al., 2010) Ao migrarem para os tecidos, diferenciam-se 
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em macrófagos e iniciam a produção de IL-6, TNF e GM-CSF contribuindo para a criação do 

microambiente inflamatório (KUMAR et al., 2012). 

Tanabe e colaboradores (2018) realizaram uma revisão da resposta imunológica celular e 

molecular, compilando os dados em uma tabela mostrada como figura 2. (TANABE et al., 

2018).  
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Figura 4: Perfil de citocinas pró e anti-inflamatórias, quimiocinas e fatores de crescimento 

com base nos artigos da literatura. 

 

Imagem adaptada de Tanabe et al; 2018. 

Alteração da concentração de mediadores inflamatórios em diversos estudos sobre CHIKV na fase aguda. A 

cores do quadrado se referem as alterações observadas no estudo, sendo: vermelho - aumento da concentração 

sérica do mediador; azul - redução; cinza – sem alteração; branco – não avaliado. Os quadrados em branca 

significam que os mediadores não foram avaliados no estudo. 
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No sangue periférico o vírus infecta os monócitos e esse efeito pode se repetir em outros 

locais, criando outros sítios inflamatórios sendo as articulações os tecidos mais afetados. 

(COUDERC; LECUIT, 2009; GALÁN-HUERTA et al., 2015) Os achados demonstram que os 

danos teciduais subsequentes ocorrem principalmente por meio de dois mecanismos: (1) por 

replicação viral local; (2) por infiltrado inflamatório. Nos tecidos articulares a combinação 

desses dois fatores pode provocar edema local e intensa degeneração devido à destruição de 

células mesenquimais que revestem a sinóvia e o periósteo. (GARDNER et al., 2010; SCHILTE 

et al., 2010; MORRISON et al., 2011) O arranjo interno das articulações sinoviais é repleto de 

células Macrophage like synoviocytes e Fibroblast-like synoviocytes. Essas células são 

suscetíveis à infecção pelo CHIKV e são objeto de estudo importante sobre artrite reumatoide.  

As células semelhantes a osteoblastos, sinoviócitos primários e fibroblastos quando 

infectados pelo CHIKV secretam IL-6, IL-8, CCL2/MCP-1 e o ligante do receptor de ativação 

do fator nuclear (Rankl), citocinas de caráter pró-inflamatório que induzem o recrutamento e 

diferenciação de monócitos precursores de osteoclastos. (WALSH; GRAVALLESE, 2010; 

CHEN et al., 2015; GOUPIL et al., 2016) Essa cascata promove a reabsorção óssea, 

contribuindo para a perda óssea na infecção pelo CHIKV. (CHEN et al., 2015). 

Como citado anteriormente, a viremia pode durar oito dias após o início dos sintomas, mas 

estima-se que em 40% dos casos os sintomas persistem e/ou se intensificam ao fim do período 

virêmico. Os pacientes acometidos pela FCHIK desencadeiam, por mecanismos não totalmente 

elucidados, sintomatologia crônica e debilitante como artrite e mialgia crônica. (KAM et al., 

2009; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; RAHMAN et al., 2019). 

Estudos em população pediátrica com FCHIK demonstram concentrações diferentes de 

diversas citocinas e fatores de crescimento quando comparados à população adulta também 

infectada. As citocinas pró-inflamatórias TNF-β, TRAIL, IL-5, IL-18, IFN-α2, IL-2Ra e as 

quimiocinas CXCL1, MIF, MIG, MCP-3, G-CSF são significativamente maiores em crianças 

infectadas pelo CHIKV quando comparados a adultos. Da mesma forma, há aumento na 

concentração sérica de fatores de crescimento, tais como: Fator de crescimento de células tronco 

(SCGF-β), Fator estimulador de colônia de macrófago (M-CSF), Fator de crescimento de 

hepatócitos (HGF), Fator de Célula Tronco (SCF) e Fator inibidor da leucemia (LIF). Em 

contrapartida, as concentrações de IL-1β; RANTES, Fator derivado de células do estroma 

(SDF-1α) e Fator de crescimento nervoso (β-NGF) são inferiores na população pediátrica. Além 
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disso, níveis elevados de IL-1β e IL-6, associados a menores concentrações de RANTES nesta 

população, já foram relacionados a maior gravidade da FCHIK. (SIMARMATA et al., 2016). 

7. SINAIS E SINTOMAS 

7.1. FASE AGUDA OU FEBRIL 

A febre surge como um dos primeiros sintomas de forma abrupta igual ou superior a 38°C 

com duração média de três dias de forma contínua ou intermitente. Em metade dos casos há 

erupções maculopapulares entre o segundo e o quinto dia após o início da fase febril, além de 

mialgia e artralgia de moderada o grave os sintomas diferenciais. A artralgia está presente em 

quase todos os casos sintomáticos, de forma simétrica e frequentemente surge nas articulações 

distais das mãos e dos pés. (CHOPRA et al., 2012; THIBERVILLE et al., 2013; TOMASHEK 

et al., 2017)  

Os locais onde as dores articulares são mais relatadas são os dedos das mãos, punhos e pés 

com ou sem edema, mas igualmente debilitante. O edema tem como causa a inflamação sinovial 

circundante aos tendões e poder ser considerado um sinal clínico diferencial para o diagnóstico. 

(RAHMAN et al., 2019) As erupções maculopapulares ocorrem no tronco, na extremidade 

palmar, plantar e na face. Em 25% dos casos ocorre a formação de prurido nas erupções. Menos 

comumente estão os pacientes apresentam conjuntivite sem secreção e dor retro-ocular. Após a 

viremia os sintomas vão gradualmente sumindo, perdurando por no máximo 14 dias. 

(PETITDEMANGE et al., 2011; CHOPRA et al., 2012; THIBERVILLE et al., 2013) 

7.2. FASE SUBAGUDA 

Com início no 21° dia após as primeiras manifestações clínicas, a fase subaguda pode se 

estender por três meses. Nesta fase todos os sintomas da fase febril podem retornar, exceto a 

febre. Outros sintomas como mialgia e artralgia voltam com intensidade aumentada 

acompanhados ou não de sintomas novos e inespecíficos. (BORGHERINI et al., 2008; 

WAYMOUTH; ZOUTMAN; TOWHEED, 2013; MARQUES et al., 2017) O indivíduo pode 

apresentar artralgia, poliartrite distal e intensificação da dor nas articulações comprometidas 

durante a fase febril. Bursite acompanhada ou não de rigidez matinal está presente em 50% dos 

pacientes.(MARQUES et al., 2017) A tenossinovite retorna ou surge como novo sintoma 

acometendo as falanges, mãos, punhos e tornozelos. Como complicação clínica decorrente da 

infecção, os indivíduos podem desenvolver a síndrome do túnel do carpo, um quadro 
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neuropático decorrente da compressão do nervo mediano no túnel do carpo devido a inflamação 

no tecido sinovial. As manifestações clínicas incluem dormência nas mãos e perda tátil, 

dificultando a execução de tarefas que requerem tato fino como a utilização com utensílios 

pequenos. Por vezes, requer intervenção cirúrgica. (PUCCIONI-SOHLER et al., 2016) 

Pacientes com sintomas subclínicos tendem a ter piora neste estágio. O diagnóstico diferencial 

é possível com exames laboratoriais. (FERREIRA, 2018; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017) O 

exantema maculopapular retorna podendo haver a presença de lesões vesículo-bolhosas. 

Iniciam-se os sintomas novos e variados como doenças vasculares periféricas, fadiga e sintomas 

depressivos e alterações no humor associadas as dores e debilitações por tempo prolongado. 

Disfunções metabólicas estão sendo descritas na literatura como disfunções hepáticas (hepatite 

grave) e comprometimento renal (CHAAITHANYA et al., 2014; ECONOMOPOULOU et al., 

2009) 

7.3. FASE CRÔNICA 

Caso os sintomas permaneçam por mais de três meses, o paciente passa a ser considerado 

um doente crônico. Os dados acerca da incidência nessa fase possuem grande amplitude, 

estima-se que 50% dos pacientes sintomáticos na fase aguda progridam a fase crônica. 

(RODRIGUEZ-MORALES et al., 2015) Essa fase é caracterizada por intensas dores 

musculares, articulares e neuropatia. Edema, poliartralgia simétrica afetando principalmente os 

punhos, mãos, tornozelos e joelhos, a presença da rigidez matinal também são frequentes. 

Alterações no humor e depressão também são quadros característicos da fase crônica. 

(MANIMUNDA et al., 2010; CHAAITHANYA et al., 2014) Em casos graves podem ocorrer 

lesões cutâneo bolhosas, encefalopatias, miocardite e hepatite. (ECONOMOPOULOU et al., 

2009) A probabilidade evolução para síndrome do túnel do carpo aumenta nessa fase assim 

como de outras doenças osteoarticulares mais severas incluindo quadros semelhantes a artrite 

reumatoide. (MANIMUNDA et al., 2010; CHAAITHANYA et al., 2014) Com menor 

frequência, ocorrem as manifestações inespecíficas com patogenia não esclarecida como 

fadiga, prurido, alopecias, parestesias, dor neuropática, fenômeno de Raynaud, alterações 

cerebelares, distúrbios do sono, alterações da memória e déficit de atenção. Os sintomas por 

vezes não são contínuos, os mecanismos que desencadeiam o reaparecimento ainda não estão 

bem esclarecidos, mas podem durar por anos. (THIBERVILLE et al., 2013; MARQUES et al., 

2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; CONSTANT et al., 2021)  
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7.4. MANISFESTAÇÕES CLÍNICAS DA INFECÇÃO CONGÊNITA 

Ao contrário do que ocorre na exposição ao ZIKV, a infecção por CHIKV não está 

associada a mal formações congênitas ou microcefalias e o período crítico é a infecção materna 

próxima ao parto. (EVANS-GILBERT, 2020) Neonatos expostos intraútero ao CHIKV tendem 

a apresentar manifestações graves da doença quando expostos no pré-parto. Alguns podem 

nascer assintomáticos, principalmente nos casos de infecção materna no intraparto. 

(FERREIRA, 2018) A viremia pode demorar até sete dias para atingir níveis detectáveis e com 

ela surgem os primeiros sintomas. (GÉRARDIN et al., 2008; CONTOPOULOS-IOANNIDIS 

et al., 2018) 

 O primeiro sinal de infecção é a febre alta e repentina, seguida pela recusa da 

amamentação e dor generalizada. A sintomatologia pode ser parecida com a observada em 

adultos, como o edema, mas com o diferencial do acometimento inicial de articulações 

proximais como joelhos. (FERREIRA, 2018) As manifestações dermatológicas podem surgir 

com intensidade variável, desde pequenas petéquias a erupção maculopapular, 

hiperpigmentação no tronco e nos ombros com persistência de semanas a meses. 

(SENANAYAKE et al., 2009) A manifestação dermatológica mais grave é a lesão cutâneo 

bolhosa que causa lesões similares a queimaduras e costumam surgir dias após o nascimento 

como relatado na figura de acervo do grupo (Figura 3)  
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Figura 5: Lactente hospitalizado com complicações da transmissão vertical do CHIKV no pré-

parto. 

 

Lactente apresentando quadro de sepse e enterocolite necrosante, infecção cutâneo bolhosa. Em ventilação 

mecânica e recebendo alimentação parenteral (Arquivo pessoal – Projeto Zika). 

 

 Em casos mais graves o quadro clínico pode evoluir para miocardiopatia – como 

consequência da disfunção ventricular, pericardite, derrame pericárdico e aneurismas 

coronarianos. (ROBILLARD et al., 2006; SENANAYAKE et al., 2009) Outras complicações, 

embora raras, estão descritas na literatura como falência circulatória, disfunção múltipla dos 

órgãos, encefalite e hemorragia por coagulação intravascular disseminada (CIVD). 

Manifestações clínicas associadas ao sistema nervoso podem surgir na forma de 

meningoencefalite, edema cerebral, encefalopatias, convulsões e hemorragia intracraniana. 

(GÉRARDIN et al., 2008; LENGLET et al., 2006) Os casos normalmente são resolutivos em 

até três semanas, necessitando com de tratamentos de suporte a vida. Os primeiros relatos de 

alterações clínicas a longo prazo vêm sendo descritos na literatura, contudo, alterações do 

neurodesenvolvimento nos dois primeiros anos de vida estão relacionadas à exposição 

intraparto. (SHENOY; PRADEEP, 2012; WAECHTER et al., 2020; GALLAIS et al., 2021). 

8. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA INFECÇÃO PELO CHIKV 

Os sintomas clínicos na população adulta e infantil são similares aos observados em 

infecções por outros arbovírus como o DENV e ZIKV dificultando o diagnóstico clínico em 

áreas de cocirculação viral. Por vezes a artralgia e mialgia moderada ou intensa são os sintomas 

diferenciais. (CARVALHO et al., 2019; CARVALHO, 2020) Infecções bacterianas, virais, 

doenças imunomediadas e autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico e outras podem 

induzir ao erro clínico por apresentarem sinais e sintomas similares a FCHIKV. (FERREIRA, 

2018) Os padrões bioquímicos e hematológicos não possuem especificidade para diferenciação 
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de ZDC. As alterações laboratoriais mais frequentes são linfopenia, elevação de AST e ALT, 

proteína C reativa e hiperferritinemia. (WEAVER; LECUIT, 2015; ANFASA et al., 2017; 

FERREIRA, 2018)  

A confirmação do diagnóstico deve ser realizada através de métodos laboratoriais, 

sendo o RT-PCR o teste de padrão ouro com grande importância no manejo e controle de 

epidemias. (COSTA; FERREIRA; SANTOS, 2021) A técnica consiste na amplificação 

específica de fragmentos de RNA, material genético do vírus, por primers e sondas para 

obtenção de cópias suficientes para leitura no aparelho. No Brasil o diagnóstico laboratorial é 

ofertado pelo sistema único de saúde que utiliza o kit ZDC para detecção qualitativa fabricado 

por Biomanguinhos (COSTA; FERREIRA; SANTOS, 2021) Para casos inconclusivos, as 

amostras são enviadas ao Laboratório de Flavivírus, centro de referência regional do ministério 

da saúde, do Instituto Oswaldo Cruz para realização do ensaio com o protocolo de Lanciotti 

para detecção de CHIKV. (LANCIOTTI et al., 2007) 

Anteriormente ao ensaio, é necessário realizar a extração do RNA que pode ser obtido 

a partir de diversos espécimes clínicos, mas principalmente soro e urina. (MUSSO et al., 2016; 

MILLER et al., 2020) A janela de detecção do material genético viral é curta. Na população 

adulta, a presença do RNA no sangue torna-se indetectável entre o oitavo e o nono dia após o 

início dos sintomas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017) Em casos de exposição no período 

intraparto ou periparto, os neonatos nascem assintomáticos e com carga viral indetectável e 

nesses casos, o mais apropriado é que o exame seja realizado no período de quatro a oito dias 

após o parto, quando há o pico viral. (GÉRARDIN et al., 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017; CONTOPOULOS-IOANNIDIS et al., 2018) Ao contrário do que ocorre nas infecções 

pelo ZIKV, as amostras de urina não são capazes de prolongar de forma significativa a janela 

de detecção do CHIKV. (MUSSO et al., 2016) Amostras de saliva, apesar de exigirem 

procedimentos menos invasivos de coleta, apresentam sensibilidade menor em relação às 

amostras sanguíneas, sendo, portanto, uma forma de diagnóstico de escolha apenas na 

impossibilidade de obtenção de amostras sanguíneas (MUSSO et al., 2016)  

O CHIKV possuí diferentes genótipos que podem alterar a sensibilidade dos testes 

moleculares. O conjunto primer/sonda 5’3855 (GAGCATACGGTTACGCAGATAG) foi 

montado para o diagnóstico do genótipo ECSA e o conjunto 856 

(ACCATCGGTGTTCCATCTAAAG) para o genótipo Asiático, o mais prevalente na América. 

Estudo de 2016 demonstrou que o conjunto 856 possui maior sensibilidade, com maior 
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capacidade de detecção em amostras com baixa carga de material genético. (JOHNSON; 

RUSSELL; GOODMAN, 2016) 

Os testes sorológicos são mais baratos e amplamente utilizados na rotina laboratorial. 

Contudo não costumam ser tão eficazes para arboviroses, pois essas possuem proteínas 

estruturais similares levando a reações cruzadas e falsos diagnósticos. (LIMA et al., 2021) 

Diferentemente do ZIKV e DENV, o CHIKV pertence ao gênero Alphavirus e por diferenças 

estruturais e imunogênicas os resultados dos ensaios de imunoabsorção enzimática (ELISA) 

para IgM e IgG são mais específicas e confiáveis no diagnóstico. (MENDOZA et al., 2019) 

Estudo de MENDOZA et al. (2019) avaliou a sensibilidade e especificidade de kits de 

diagnóstico de CHIKV por sorologia de forma individual e combinada. Individualmente os 

testes apresentavam uma sensibilidade de aproximadamente 95% para IgM com 100% de 

especificidade e para IgG 96% de sensibilidade e 99% de especificidade. (MENDOZA et al., 

2019) Contudo Lima e colaboradores avaliaram a reação cruzada de kit comercial que 

demonstrou uma sensibilidade de 100% e especificidade de 25% para IgM, trazendo à luz novos 

questionamentos sobre a utilização da ferramenta em áreas endêmicas de DENV e CHIKV. 

(LIMA et al., 2021) Segundo a cartilha “Chikungunya – Manejo Clínico” publicada pelo 

Ministério da Saúde em 2017, o diagnóstico sorológico deve ser realizado preferencialmente 

por IgM com coleta de amostra do quinto ao 14° dia após o início dos sintomas. Caso não seja 

possível, o diagnóstico é válido apenas com a coleta de IgG sequencial. A primeira amostra 

deve ser coletada na fase aguda da doença e a segunda 15 dias após. O diagnóstico é confirmado 

caso a titulação da segunda coleta seja quatro vezes maior que da primeira O diagnóstico 

sorológico é válido apenas em regiões onde não exista a circulação endêmica do vírus Mayaro, 

vírus da mesma família que o CHIKV e que compartilha estruturas em comum. (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017; PEZZI et al., 2019) 

9. MEDIADORES INFLAMATÓRIOS 

Os mediadores inflamatórios abrangem uma grande variedade moléculas produzidas e 

secretados por diversas células, das quais se destacam as células do sistema imunológico, 

células vasculares e musculares, fibroblastos e as células do SNC. (OLIVEIRA JÚNIOR; 

PORTELLA JUNIOR; COHEN, 2016) Estes compostos podem ser divididos de acordo 

com suas características e funções em grupos não excludentes, ou seja, eles podem por 

funcionalidade pertencer a mais de um grupo. Os principais grupos de mediadores são os 
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mediadores vasoativos, os mediadores quimiotáticos, mediadores enzimáticos e radicais 

livres. Dentre os mediadores quimiotáticos estão as citocinas de ação pró ou anti-

inflamatórias, quimiocinas e fatores crescimento, objetos de estudo do presente trabalho e 

intrinsecamente envolvidos nos processos patológicos associados a exposição pelo 

CHIKV.(CHIRATHAWORN; CHANSAENROJ; POOVORAWAN, 2020) 

Em condições fisiológicas, os mediadores estão envolvidos em atividades essenciais a 

manutenção da vida como ciclo, divisão, migração, comunicação e metabolismo celular. 

(PEPLOW; CHATTERJEE, 2013; CHIRATHAWORN; CHANSAENROJ; 

POOVORAWAN, 2020) Nos processos inflamatórios os mediadores são fundamentais no 

recrutamento celular, na modulação da resposta imunológica, nos processos de regeneração 

e cicatrização. (KIM; NAIR, 2019) A desregulação da expressão dos mediadores como a 

alta ou baixa produção de perfis específicos podem desencadear processos de degeneração 

tecidual. (RISBUD; SHAPIRO, 2014) 

Os mediadores podem ter ação autócrina como por exemplo a IL-2, por exemplo, 

fundamental na expansão clonal de linfócitos TCD8+ de memória. (FEAU et al., 2011) A 

ação parácrina é observada em células infectadas por vírus e outros patógenos 

intracelulares. A ação parácrina do IFN-I é um importante mecanismo de defesa, alterando 

assim o próprio metabolismo celular e o de células vizinhas ainda não infectadas em uma 

ação antiviral. (LEE; ASHKAR, 2018) Mamíferos com deficiência de receptores 

específicos ou na produção de INF-I possuem maior suscetibilidade a infecções por 

CHIKV, desenvolvendo casos mais graves da doença. (COUDERC et al., 2008; LEE; 

ASHKAR, 2018; SCHILTE et al., 2010) Citocinas como TNF-a e IL-6 podem alcançar 

tecidos distantes do sítio inflamatório inicial, desencadeando reações sistêmicas como a 

febre (KAM et al., 2009)  

Os mecanismos pelos quais os mediadores entram em contato com o feto em 

desenvolvimento ainda não foram completamente elucidados.(FITZGERALD et al., 2018; 

SCHEPANSKI et al., 2018; LAMOTHE et al., 2021) Contudo, a literatura demonstra que 

a transferência de mediadores maternos para o feto são fundamentais para o 

desenvolvimento embrionário e fetal. Segunda a teria de DOHaD (Developmental Origin 

of Health and Disease), os estímulos e exposições recebidos nos primeiros mil dias de vida, 

incluindo o período embrionário, são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. 

(GOLDSTEIN; NORRIS; ARONOFF, 2017; CSABA, 2020) Assim a perda da homeostase 
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o desbalanço imunológico durante o período gestacional pode desencadear alterações 

celulares e epigenéticas de longo prazo, capazes de alterar profundamente o 

desenvolvimento do indivíduo. (CSABA, 2020) Alguns sinais e sintomas decorrentes 

dessas alterações serão observadas apenas na fase adulta (GOLDSTEIN; NORRIS; 

ARONOFF, 2017; SCHEPANSKI et al., 2018) A interação e estudo dos mediadores é 

extremamente complexa, podendo desencadear antagônicas respostas dependendo da 

concentração e células alvo.(ALSHEVSKAYA et al., 2021) O quadro I traz de algumas 

citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento bem elucidados observadas na literatura.  

Quadro 2: Papel de mediadores inflamatórios no desenvolvimento embrionário e fetal 

Mediadores Efeitos no 

desenvolvimento 

fetal 

Doença 

materna 

associada 

Referência 

TNF-a Apoptose de células 

placentárias e fetais; 

prematuridade/ 

inflamação pós-natal 

Doenças 

infecciosas e  

doenças 

imunomediadas 

(ARSENESCU; 

ARSENESCU; DE 

VILLIERS, 2011; 

SCHREURS et al., 

2019) 

IL-12p70 Papel protetor para o 

neurodesenvolvimento 

fetal e infantil 

Não se aplica (DOZMOROV et 

al., 2018) 

IL-6 Desordens de espectro 

autista/atraso no 

desenvolvimento motor 

Não se aplica/ 

HIV materna 

(JONES et al., 

2017; 

SEVENOAKS et 

al., 2021) 

IL-10 Atraso no  

desenvolvimento motor 

HIV materna (SEVENOAKS et 

al., 2021) 

IP-10 Atraso no  

neurodesenvolvimento 

Exposição 

álcool  

(BODNAR et al., 

2020) 

GM-CSF Desordens de espectro 

autista/atraso no 

desenvolvimento motor 

Não se  

aplica/HIV 

materna 

(JONES et al., 

2017; 

SEVENOAKS et 

al., 2021) 

 

9.1. TRANSFERÊNCIA VERTICAL 

Nos últimos anos ocorreram grandes avanços nos estudos abordando a transferência 

vertical. A transferência consiste na troca materno-fetal de hormônios glicocorticóides, 

citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento e células do sistema imunológico. (ALBRECHT; 

ARCK, 2020). 
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Perturbações como estresse, inflamações e infecções durante o período gestacional que 

alteram significativamente o meio inflamatório materno são capazes de modificar o status 

inflamatório fetal. (SCHEPANSKI et al., 2018) Os mediadores inflamatórios interagem com 

uma grande variedade de células, incluindo as fetais, modulando os mecanismos genéticos e 

epigenéticos. Estes eventos impactam no desenvolvimento e homeostase de órgãos e sistemas, 

ou seja, na programação fetal que pode ter consequências a médio e longo prazo (Figura 4). 

(LAMOTHE et al., 2021) Alterações na programação fetal em decorrência da transferência de 

células e mediadores podem comprometer o desenvolvimento neurocognitivo durante a 

primeira infância e estão associados ao maior risco de doenças alérgicas e pulmonares como a 

asma. (VON EHRENSTEIN et al., 2012; CHIU et al., 2018, p. 22). 

  



44 

 

 

 

Figura 6: Transferência vertical de mediadores inflamatórios e suas implicações no 

desenvolvimento 

 

Figura 4: Imagem adaptada de Schepenski, 2018 

Fatores ambientais, estresse, uso de medicamentos, infecções virais e alteração da microbiota podem 

alterar a dinâmica e produção de moduladores inflamatórios maternos como hormônios, citocinas, células 

quiméricas e moduladores. Por mecanismos ainda não elucidados esses mediadores chegam até o feto e podem 

afetar o desenvolvimento de órgãos e sistemas interagindo com células e por mecanismos genéticos e epigenéticos, 

principalmente de células mais susceptíveis como as células do SNC. As alterações ocorridas neste período podem 

aumentar o risco de desenvolvimento de transtornos como TEA e TDAH ainda na infância. Alguns sinais e 

sintomas são perceptíveis apenas na infância o mais tardiamente. As consequências do desbalanço inflamatório 

materno causado por diversos fatores podem ser manifestar somente na adolescência ou fase adulta e as desordens 

neuropsiquiatras podem de transmitidas para a geração futura. 

 

Os mecanismos de transferência de mediadores inflamatórios ainda carecem de 

elucidações, mas tiveram avanços consideráveis nos últimos anos com a inserção de novas 

técnicas como culturas ex vivo tridimensionais e análises de vesículas extracelulares (EVs). Em 
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2005 Aaltonen e colaboradores avaliaram a capacidade transplacentária das citocinas pró-

inflamatórias IL-1b, TNF e IL-6 onde os achados indicaram que essas moléculas não possuíam 

características transplacentárias. (AALTONEN et al., 2005) Uma revisão de 2018 menciona 

que as citocinas interagem com as células placentárias que, em resposta a estes estímulos, 

produzem os mediadores que influenciarão a resposta imunológica fetal. (YOCKEY; 

IWASAKI, 2018) Em contrapartida, no mesmo ano um importante estudo destacou o potencial 

das EVs como transportadores de citocinas e fatores de crescimento entre feto e gestante. Os 

autores avaliaram as EVs dos vilos placentários, uma região importante para troca sanguínea 

incluindo proteínas, gases e nutrientes. Como resultado, observou-se que uma ampla gama de 

citocinas, miRNAs, lipídios e proteínas são transportados no interior ou na superfície das EVs, 

destacando sua importância já abordada em outros estudos, no crosstalk feto-placenta-gestante. 

(FITZGERALD et al., 2018).  

O desenvolvimento embrionário e fetal depende da fina regulação dos mediadores 

inflamatórios, que podem ter ações fisiológicas ou patológicas dependendo da concentração e 

do período gestacional. (BLITEK; MORAWSKA; ZIECIK, 2012) Este equilíbrio pode definir 

o sucesso ou fracasso da implantação do embrião e do desenvolvimento fetal, possuindo 

participação ativa de citocinas como IL-6 e Fator Inibidor de Leucemia (LIF). (GRIFFITH et 

al., 2017) Além disso, as altas concentrações de IL-6 possuem relação direta com o 

desenvolvimento de transtornos de espectro autista em modelos murinos e no desenvolvimento 

em crianças expostas à infecção materna por HIV durante a gestação sem a transmissão 

congênita. (SEVENOAKS et al., 2021; YOCKEY; IWASAKI, 2018). 

As células do SNC são sensíveis a alterações inflamatórias, sendo a fase fetal um 

período crítico para o neurodesenvolvimento que depende de fatores genéticos, epigenéticos e 

ambientais. Estes fatores possuem influência na regulação da proliferação, migração e conexão 

das células neuronais. As alterações inflamatórias foram correlacionadas a alguns transtornos 

como os transtornos de espectro autista (TEA), transtornos de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH), ansiedade e transtornos alimentares, como apontado na figura 4. 

(SCHEPANSKI et al., 2018) 

A exposição intrauterina a concentrações elevadas de citocinas como IL-1b e IL-6, que 

possuem papel regulador na programação fetal, aumentam o risco para desenvolvimento de 

obesidade infantil. (GHASSABIAN et al., 2020) Em contrapartida, algumas citocinas podem 

ter papel protetor a inflamação e neurodesenvolvimento. Estudo realizado com modelo 
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experimental mostrou que a administração pré-natal de IL-1RA pode atenuar os efeitos 

deletérios da inflamação no bebê durante a gravidez, atuando também como um neuroprotetor. 

(BRIEN; HUGHES; GIRARD, 2021) As vias pelas quais as citocinas e hormônios afetam o 

desenvolvimento fetal e infantil ainda precisam de muitos estudos para melhor elucidação, 

sendo necessário um acompanhamento ativo de gestantes e crianças. Sabe-se que a FCHIK é 

uma doença de caráter crônico com forte modulação imunológica. Entretanto, ainda não 

existem dados que descrevem o impacto imunológico da exposição à infecção materna pelo 

CHIKV no desenvolvimento de crianças expostas intraútero, sendo essa uma questão a ser 

respondida.  

Diante do acima exposto, hipótese científica deste estudo é que a exposição intrauterina 

à infecção materna pelo CHIKV é capaz de alterar o perfil e as concentrações de mediadores 

inflamatórios em crianças no primeiro ano de vida, ainda que na ausência de manifestações 

clínicas no primeiro ano de vida. 
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10. OBJETIVOS 

10.1. OBJETIVO GERAL 

• Identificar alterações no perfil inflamatório de crianças expostas intraútero à 

infecção materna pelo vírus CHIKV.  

10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar os achados sorológicos, anticorpos anti-CHIKV IgG e IgM nas 

crianças expostas intraútero à infecção materna pelo CHIKV. 

● Descrever os resultados hematológicos e bioquímicos das crianças expostas 

intraútero à infecção pelo CHIKV. 

● Quantificar as citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento circulantes nas 

crianças expostas intraútero à infecção por CHIKV. 

● Correlacionar as concentrações circulantes dos mediadores inflamatórios com 

os demais achados clínicos e laboratoriais. 
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11. MATERIAL E MÉTODOS 

11.1. DESENHO DO ESTUDO  

Trata-se de um estudo analítico e transversal realizado com crianças expostas intraútero 

à infecção materna por CHIKV. Assim, gestantes da região metropolitana II do estado do Rio 

de Janeiro infectadas por CHIKV em qualquer período gestacional foram recrutadas para o 

ambulatório de doenças exantemáticas (HUAP/UFF). Esse projeto é parte integrante de um 

estudo mais amplo com o objetivo de estudar as doenças exantemáticas em gestantes, intitulado 

“Seguimento clínico de crianças nascidas de mães com exantema durante a gestação: estudo 

prospectivo de coorte”. Tal projeto foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

- CONEP em 29 de março de 2017(CAAE número 56913416.9.0000.5243) e a carta de 

aprovação do referido projeto original encontra-se em anexo (Anexo I). As amostras foram 

coletadas na primeira visita ao ambulatório e nas visitas seguintes para acompanhamento clínico 

laboratorial quando necessário. (MEHTA et al., 2018) 

Critérios de inclusão: gestante da região metropolitana II do estado do Rio de Janeiro que 

apresentasse exantema na gravidez em qualquer trimestre de gestação ou que estavam na 

vigência do exantema e que foram encaminhadas ao ambulatório de doenças exantemáticas, 

localizado na Unidade de Pesquisa Clínica (UPC), HUAP/UFF. O acompanhamento é parte de 

uma parceria feita durante a epidemia do ZIKV entre a Coordenação de Vigilância de Saúde de 

Niterói (COVIG) e a Profa. Claudete Aparecida Araújo Cardoso (pesquisadora responsável 

pelo estudo) para a realização do diagnóstico diferencial das arboviroses. 

Critérios de exclusão: Gestantes que apresentaram durante a gestação infecção por 

DENV, ZIKV e doenças do grupo STORCH (Sífilis, Toxoplasmose, Outras doenças 

congênitas, Rubéola, Citomegalovírus e HIV) (VOEKT et al., 2017) 
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11.2. PACIENTES 

 Os participantes da pesquisa inclusos nesse estudo foram separados nos seguintes 

grupos conforme demonstrados no quadro 3. 

Quadro 3: Descrição dos grupos CHIKV e CTR segundo os critérios do estudo 

Grupos Características 

Grupo CHIKV Crianças provenientes de mães que apresentaram exantema 

durante a gestação, com resultado de RT-PCR ou IgM positivo 

materno para CHIKV e resultados negativos para outras 

infecções do grupo STORCH, ZIKV e DENV 

Grupo Controle (CTR) Crianças provenientes de mães que apresentaram exantema 

durante a gestação, com resultado de RT-PCR materno 

negativo para CHIKV, ZIKV, DENV e resultados negativo 

para outras infecções do grupo STORCH. 

 

Para avaliação dos mediadores inflamatórios em função da idade as crianças expostas 

intraútero à infecção materna pelo CHIKV foram subdivididas em 4 grupos (quadro 4) 
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Quadro 4: Subdivisão das crianças do grupo CHIKV de acordo com a idade e os 

critérios do estudo 

Grupos Características 

Grupo RN Neonatos (até 28 dias de nascido) 

provenientes de mães que apresentaram 

exantema durante a gestação com resultado 

de RT-PCR ou IgM materno positivo para 

CHIKV e resultados negativos para outras 

infecções do grupo STORCH, ZIKV e 

DENV 

Grupo 1 a 3 meses Lactentes de 1 a 3 meses provenientes de 

mães que apresentaram exantema durante a 

gestação com resultado de RT-PCR ou IgM 

positivo materno para CHIKV e resultados 

negativos para outras infecções do grupo 

STORCH, ZIKV e DENV 

Grupo >3 a 6 meses: Lactentes maiores de 3 a 6 meses 

provenientes de mães que apresentaram 

exantema durante a gestação com resultado 

de RT-PCR ou IgM materno positivo para 

CHIKV e resultados negativos para outras 

infecções do grupo STORCH, ZIKV e 

DENV 

Grupo >6 meses: Lactentes de 6 a 12 meses provenientes de 

mães que apresentaram exantema durante a 

gestação com resultado de RT-PCR ou IgM 

positivo materno para CHIKV e resultados 

negativos para outras infecções do grupo 

STORCH, ZIKV e DENV 

 

A estimativa considera o tamanho total da população de 26 indivíduos, índice de 

confiança de 95%, margem de 5%, erros e o desvio padrão do evento a ser observado de 50% 

(0,5) calculado de acordo com a fórmula: 

Número de amostras= 

z2.p(1-p)  

E2 

z2 p(1-p). 

E².N 

Onde: z = 1,96 para confiabilidade de 95%.  

P = 0,5  

N = 26 (População admitida no ambulatório no último ano) 
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E = referente a 5%, margem de erro tolerada pelo estudo.  

Sendo o número mínimo de amostras necessárias para o estudo 26 de cada grupo. 

 

11.3. COLETA DE AMOSTAS 

Antes da coleta as crianças foram atendidas pela equipe de pediatria. Desta forma, para 

coleta sanguínea visando o estudo de mediadores, foram excluídas as amostras de crianças com 

manifestações de sinais e sintomas clínicos associados a processos inflamatório e infecciosos. 

Está metodologia foi adotada visando excluir qualquer influência de possíveis infecções 

inespecíficas no momento da coleta que pudessem interferir na quantificação das citocinas 

séricas.  

Das crianças foram coletados 2 mL de sangue em tubo contendo gel separador, com 

ativador de coágulo (BD Vacutainer® SST® II Advance®, New Jersey, EUA) e 1mL em tudo 

EDTA reduzido. Todas as amostras de sangue coletadas em tubo seco foram submetidas a 

centrifugação a 3000 rpm por 10 min, separadas em alíquotas de 200uL e 1mL previamente 

identificadas e armazenadas em freezer -80°C. 

O soro foi armazenado em tubos próprios para congelamento no freezer a -80oC em 

alíquotas de 1000uL no LAMAP/UFF, minimizando a perda da qualidade da amostra. Após a 

publicação dos resultados em revista científica especializada, as amostras de sangue 

armazenadas serão descartadas (Resolução 441/11). 

Os dados bioquímicos e hematológicos foram obtidos a partir do prontuário dos 

pacientes, sendo tais exames solicitados pela equipe clínica do projeto como parte do protocolo 

de acompanhamento dos pacientes. 

11.4. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE ARBOVIROSES E DOENÇAS DO 

GRUPO STORCH 

O diagnóstico da infecção por CHIKV foi realizado nas gestantes durante a vigência da 

infecção. Para efeito de exclusão pelos critérios do estudo, foi realizado teste sorológico e/ou 

molecular para DENV e ZIKV e doenças do grupo STORCH. Todas as amostras de urina, 

plasma e soro de gestantes e crianças foram enviadas ao Laboratório Central Noel Nutels para 

diagnóstico diferencial molecular respeitando a janela de detecção de no máximo 14 dias para 

testes moleculares, visando a detecção de arboviroses.  
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O diagnóstico laboratorial do grupo STORCH foi realizado pelo Serviço de Patologia 

Clínica do HUAP nas gestantes e nas crianças. Toxoplasmose, Citomegalovírus e Rubéola 

foram avaliados por meio de quimiluminescência pelo aparelho Liaison ®XL (Itália) para 

detecção de IgM e IgG a partir de amostras de soro. Já a pesquisa da infecção por HIV foi 

realizada mediante a quantificação dos antígenos recombinantes gp41, gp35 e p24 para 

detecção de HIV 1 e 2 utilizando o método quimiluminescência Liaison ®XL (Itália). O ensaio 

de pesquisa de anticorpos anti-HIV 1 e 2 foi realizado por quimioluminescência de 

micropartículas pelo Sistema ADVIA Centaur CP – SIEMENS (Alemanha). A presença de 

Sífilis foi descartada por VDRL pelo método de floculação.  

Os dados sorológicos das mães e crianças foram obtidos a partir do prontuário dos 

pacientes, sendo tais exames solicitados pela equipe clínica do projeto como parte do protocolo 

de acompanhamento dos pacientes. 

11.5. DOSAGEM DE MEDIADORES INFLAMATÓRIOS 

A tecnologia magnética “xMAP” é baseada em microesferas magnéticas que permitem 

a detecção de 27 proteínas circulantes em um único poço (BIO-PLEX). Foram avaliadas 27 

proteínas, entre elas quimiocinas, fatores de crescimento, citocinas pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias, indicadas no quadro 1 abaixo. 

As concentrações séricas de mediadores inflamatórios foram quantificadas pelo kit Bio-

Plex Pro Human Cytokine Screening Panel, 27 Plex (Kit comercial BioRad) e equipamento de 

leitura (Biorad Laboratories Inc., Califórnia, EUA) no Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO) a partir de amostras de soro de acordo com as instruções 

do fabricante e as descrições anteriores. (DA LUZ et al, 2017). 
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Quadro 5: Proteínas circulantes dosadas pelo kit Biorad Multiplex 

Quimiocinas Citocinas Pró-

inflamatórias 

Citocinas anti-

inflamatórias 

Fatores de 

crescimento 

MIP-1α TNF-α IL-1RA GM-CSF 

MIP-1β IL-6 IL-5 G-CSF 

CCL-2/MIP-1 INF-γ IL-13 bFGF 

CCL-5/RANTES IL-2 IL-4 VEGF 

CCL11/EOTAXINA IL-1b IL-10 PDGF-BB 

CXCL-10/IP-10 IL-7 IL-17ª  

CXCL-9/IL-8 IL-9   

 IL-15   

 IL-12p70   

 

11.5.1. Diagnóstico sorológico para a infecção pelo CHIKV  

O diagnóstico sorológico foi realizado via ensaios imunoenzimáticos para IgG e IgM. 

As imunoglobulinas IgM e IgG específicas para CHIKV foram semiquantificadas através de 

ensaio in vitro de ELISA da EUROIMUMM (Alemanha) no LAMAP/HUAP/UFF, a partir do 

soro das crianças, seguindo as recomendações do fabricante. 

A placa de ELISA contém tiras de microtitulação revestidas com antígenos 

recombinantes do vírus Chikungunya. O kit é composto por calibradores, controles, conjugado 

enzimático, tampão da amostra, tampão de lavagem, solução cromógena e solução reveladora. 

Antes do ensaio, o kit foi retirado da geladeira e o soro retirado do freezer até que ambos 

atingissem temperatura ambiente. Para determinação da IgM primeiro foi realizada a diluição 

em 1:100 da amostra no tampão próprio incubando por 10 minutos para retirada do Fator 

Reumatóide e IgG da amostra através da absorção destes interferentes.  

Em cada poço de fundo reto foram depositados 100uL de amostra diluída, controle ou 

calibrador em seus locais correspondentes no mapa previamente elaborado e incubadas por 60 

minutos a 37°C.Terminado o tempo de incubação, o material foi vertido uniformemente. A 



54 

 

 

lavagem foi realizada de maneira manual utilizando pipeta multicanal para dispensar 300 uL de 

tampão por poço em cada lavagem.Em seguida, foi realizada a adição de 100 uL do conjugado 

enzimático e incubado em estufa com película protetora por 30 minutos a 25°C. Terminado o 

período de incubação, a etapa de 3 lavagens foi realizada novamente. 

O volume de 100uL da solução cromógena (substrato) foi incubado em temperatura 

ambiente por 15 minutos. Imediatamente após a incubação, na mesma ordem e velocidade em 

que foi adicionado o substrato, foram pipetados 100 uL por poço da solução de parada. A placa 

foi levada ao SpectraMax M5 para leitura em 450 e 620 nm para correção. O resultado 

semiquantitivo foi obtido através da razão entre a amostra/calibrador, sendo positivas as 

amostras com razão superior ou igual a 1.1 e negativas as amostras inferiores a 0.8. 

11.6.  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 As análises foram estratificadas de acordo com a idade do paciente na data da coleta. 

Os dados foram expressos em média ± desvio-padrão, sendo a distribuição verificada pelo teste 

de Shapiro-Wilk. Os testes bivariados foram aplicados de acordo com a normalidade das 

amostras. Para dois grupos independentes foram utilizados Mann-Whitney ou t-student e para 

três ou mais grupos, ANOVA ou Kruskall-Wallis. As análises longitudinais foram realizadas 

por Wilcoxon ou Friedman. Para fins estatísticos foram considerados significativos os dados 

com valor de p<0,05. Os outliers foram detectados através do teste de Grubbs e as análises 

bivariadas foram realizadas utilizando os programas Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, Chicago: UA) versão 18.0 e GraphPadPrism versão 8.0. 

 Foi realizado o teste multivariado de Análise de Componentes Principais (PCA) para 

compreender a inter-relação das variáveis e o padrão das populações de estudo. Para isso, 

utilizamos o software SIMCA P versão 17. A elipse de Hotelling representa o intervalo de 

confiança de 95% e a significância estatística segue a regra de Rz. Os valores de R2x 

representam a taxa de explicação das variáveis pela modelagem dos componentes principais. 

7 RESULTADOS 

7.1  Dados clínicos e demográficos dos participantes da pesquisa 

 De março de 2017 a fevereiro de 2020 foram recrutadas 39 crianças expostas intraútero 

à infecção materna por CHIKV, das quais seis (18,2%) foram retiradas das análises por perda 
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de segmento. Dos participantes, 23 (69,69%), nasceram em 2018, seguido por 7 (21,2%) em 

2017 e três (9,1%) no ano de 2019. A média de idade das gestantes no momento do parto foi de 

26,8 ± 5,6 anos no grupo CHIKV e de 29,9 ± 6,2 anos no grupo CTR. No grupo CHIKV 18 

(54,5%) gestantes residiam em comunidades, de forma semelhante ao grupo CTR (7 gestantes 

= 50%). Todas as gestantes de ambos os grupos apresentaram exantema, sendo no grupo 

CHIKV mais prevalente no terceiro trimestre (14; 42,4%), enquanto no grupo CTR no segundo 

trimestre (6 gestantes= 42,8%), não havendo diferenças significativas nos trimestres de 

exposição entre a gestantes, conforme descrito na tabela 1. 

Nas gestantes os sintomas diferenciais foram a artralgia e mialgia (p<0,0001) presente 

em 33 (100%) no grupo CHIKV. Ao total, sete (50%) das gestantes do grupo CTR relataram 

dores articulares e quatro (28%) relataram mialgia durante o período gestacional. 
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Tabela 1: Perfil clínico e demográfico de gestantes infectadas pelo vírus Chikungunya 

encaminhadas ao ambulatório de doenças exantemáticas do HUAP entre 2017 e 2021 e grupo 

controle.  

CARACTERÍSTICAS DAS 

GESTANTES 

CHIKV  

(n = 33) 

CTR  

(n = 14) 

p-valor 

Idade (anos, média ± DP) 26,8 ± 5,6 29,9 ± 6,2 >0,9 

Reside em comunidade (%) 18 (54,5) 7 (50) >0,9 

Trimestre do exantema, n (%)    

1° 6 (18,2) 3 (21,4) 0,7 

2° 13 (39,4) 6 (42,8) 0,7 

3° 14 (42,4) 5 (35,7) >0,9 

Sintomas clínicos    

Exantema 33 (100) 14 (100) >0,9 

Mialgia 33 (100) 4 (28,6) <0,0001 

Artralgia 33 (100) 7 (50) <0,0001 

Febre 26 (78,8) 7 (50) 0,08 

Teste de qui-quadrado, foram considerados significativos resultados de p-valor inferiores a 0,05. CTR = controle. 

NS = Não significativo. DP = Desvio Padrão. 

 

As crianças do grupo CTR são significativamente mais velhas (p<0,0001) que as do 

grupo CHIKV, com média de idade de nove e três meses, respectivamente (p<0,0001). 

Dezenove (57,6%) são do sexo masculino no grupo CHIKV e 8 (57%) no grupo CTR. Não 

foram observados casos de microcefalia ao nascimento ou pós-natal em crianças expostas 

intraútero à infecção materna por CHIK. Uma criança (3,03%) do grupo CHIKV apresentou 

distúrbios neurológicos e atraso no desenvolvimento, manifestações clínicas que não foram 

observadas no grupo CTR. Alterações audiológicas, oftalmológicas ou cardíacas também não 

foram identificadas em ambos os grupos estudados (tabela 2). 
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Tabela 2: Perfil clínico e demográfico de crianças expostas intraútero à infecção materna pelo 

vírus CHIKV atendidas no HUAP entre 2018 e 2021 

CARACTERÍSTICAS DAS 

CRIANÇAS 

CHIKV 

(n = 33) 

CTR 

(n = 14) 

p-valor 

Idade crianças (meses, média ± DP) 3 ± 2,9 9,9 ± 7,2 <0,0001 

Masculino 19(57,6) 8(57,1) >0,9 

Manifestações Clínicas, n (%)    

Microcefalia 0 (0.0) 0 (0) N/A 

Sepse 1 (3,03) 0 (0) >0,9 

Alterações neurológicas 1 (3,03) 0 (0) 0,9 

Alterações hepáticas  0 (0) 0 (0) N/A 

Alterações cardiovasculares 0 (0.0) 0 (0) N/A 

Alterações oftalmológicas 0 (0.0) 0 (0) N/A 

Teste de qui-quadrado, foram considerados significativos resultados de p-valor inferiores a 0,05. CTR = controle. 

NS = Não significativo. DP = Desvio Padrão. N/A = Não aplicável 

7.2 Análise de IgG e IgM específicas para CHIKV nas crianças expostas intraútero à 

infecção materna 

Visando investigar a presença de anticorpos anti-CHIKV nas crianças na fase pós-natal 

realizamos a análise semiquantitativa das imunoglobulinas através da absorbância das amostras. 

Os achados indicam que todas as crianças do grupo CTR (14, 100%) e CHIKV (33, 100%) 

foram negativas para IgM anti-CHIKV. Na figura 7a observa-se que não houve positividade 

para IgG anti-CHIKV no grupo CTR, ficando abaixo do cut-off (linha tracejada). Ao 

analisarmos apenas o grupo CHIKV separando as crianças pelo trimestre de gestação ao qual a 

mãe foi infectada, os expostos no primeiro trimestre de gestação possuíam maior concentração 

de IgG quando comparados aos expostos no terceiro trimestre (p=0,01) (Figura 7b). A média 

da razão dos trimestres obtida pela absorbância da amostra dividida pela absorbância do 

controle foram respectivamente 3.2, 2.3 e 1.7 para a exposição no primeiro, segundo e terceiro 

trimestre.  

Dos 32 soros analisados do grupo CHIKV, sete (21%) foram IgG negativos, dos quais 

quatro (12,5%) foram expostas no último trimestre de gestação, no período pré-parto. Ainda, 

três crianças foram expostas no segundo trimestre e dessas, uma mãe PCR+ para CHIKV não 

soroconverteu. Ao confrontar os neonatos com os lactentes de até 1 ano de idade do grupo 

CHIKV, não foram observadas diferenças significativas nas concentrações de IgG. (Figura 7c). 
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Visando confirmar a possível infecção congênita, o soro de crianças do grupo CHIKV foi 

coletado (n=4) em um segundo momento para avaliação preliminar da titulação de anticorpos 

e a capacidade de neutralização por teste de neutralização e redução de placas (PRNT) após os 

18 meses de idade. Na segunda coleta não foram detectadas IgG anti-CHIKV ou anti-DENV 

nas crianças.  

 

Figura 7: Análise semiquantitativa de anticorpos anti-CHIKV em crianças expostas intraútero 

à infecção materna.
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Anticorpos IgG anti-CHIKV em amostras séricas de crianças expostas intraútero a infecção materna por CHIKV 

x CTR. B) Anticorpos IgG anti-CHIKV em crianças expostas a infecção materna por CHIKV no primeiro, segundo 

e terceiro trimestre. B) Anticorpos IgG anti-CHIKV em amostras séricas de neonatos (até 28 dias) e lactentes (>28 

dias até 12 meses de nascidos) expostos a infecção materna por CHIKV. Os resultados são expressos em razão de 

absorbância da amostra/absorbância do controle. Para análise estatística foi utilizado o teste t-student ou Mann-

Whitney de acordo com a normalidade das amostras. Foi considerado significativo p<0,05. Abreviações: Trimestre 

(Tri). 
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7.3 Análise dos parâmetros bioquímicos e hematológicos 

As análises laboratoriais dos parâmetros bioquímicos e hematológicos (tabela 5), 

demonstraram uma similaridade entre os grupos. Apenas a proteína C reativa (PtnC) foi 

significativamente maior no grupo CHIKV (p=0,02), apesar de não haver relação clínica. Todos 

os parâmetros avaliados até aqui permanecerem dentro dos valores de referência, como 

observado na tabela 3. 

 

Tabela 3: Dados bioquímicos e hematológicos de crianças expostas à infecção materna pelo 

CHIKV 

Valores de referência: Aspartato Aminotransferase (15 a 37 U/L); Alanina Aminotransferase (14-50 U/L); 

Bilirrubina Total (0,2 a 1,0 mg / dL); Bilirrubina Direta (até de 0,3 mg/dL); Ferritina (26 a 388,0); 

Gammaglutamiltransferase (15-85 U/L); Fosfatase Alcalina (455 U/L); Lactato Desidrogenase (85-227U/L); 

Hemoglobina (11,00 a 14,00 g/dL); Hematócrito (33 a 39%); Plaquetas 150 a 400 10³/mm³; Leucócitos (5,0 a 17 

PARÂMETROS 
CHIKV 

(n = 33) 

CTR 

(n = 14) 

p-valor 

    

Alanina aminotransferase (U/L) 51,37±46,15 41,1 ± 11,5 0,9 

Aspartato aminotransferase (U/L) 36,94±46 25,1 ± 9,4 
0,3 

Bilirrubina Total (mg/dL) 1,5±2,17 0,3 ± 0,1 
0,2 

Bilirrubina Direta (mg/dL) 0,16±0,10 0,1 ± 0,07 
0,7 

Bilirrubina Indireta (mg/dL) 1,43±2,12 0,2 ± 0,1 
0,06 

Ferritina (ng/dL) 214,3±219 89,5 ± 58,1 
0,1 

Proteína C reativa (mg/dL) 0,44±0,13 0,1 ± 0,08 
0,02 

Lactado Desidrogenase (U/L) 327,2±81,3 375,5 ± 173,9 
0,5 

Hemoglobina (g/dL) 11,8±1,92 11,4 ± 3,3 0,05 

Hematócrito (%) 35,16±5,4 34,8 ± 9,0   0,1 

Plaquetas (103/mm3) 400,6±166,4 477,2 ± 162,3 0,1 

Leucócitos (103/mm3) 11,15 11,8 ± 4,6 0,8 

Neutrófilos  3,6±1,9 3,7 ± 2,2 0,7 

Linfócitos  5,8±1,9 5,4±1,4 0,9 

Monócitos  0,7±0,4 0,9±0,4 0,2 

Eosinófilos 0,28±,02 0,28±,014 0,2 
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10³/mm³). PNCQ – Programa Nacional de controle de Qualidade, 2020. Analise estatística: Teste de t-student ou 

Mann-Whitnney, foram considerados significativos resultados de p-valor inferiores a 0,05 

 

7.4 Dosagem dos mediadores inflamatórios circulantes 

No grupo CHIKV, houve um aumento global das citocinas pró e anti-inflamatórias quando 

comparados ao grupo controle. Todas as citocinas pró-inflamatórias comparadas foram 

significativamente maiores no grupo CHIKV sendo estas, TNF-a (p <0,0001); IFN- γ (p = 

0,002); IL-6 (p <0,0001); IL-12 (p <0,0001). As citocinas IL-1b, IL-2, IL-7, IL-9 e IL-15 não 

puderam ser confrontadas entre os grupos, foram retiradas da análise devido ao grande número 

de crianças do grupo CTR com concentrações abaixo do limite de detecção (Figura 8A).  

De forma semelhante, as concentrações das citocinas anti-inflamatórias IL-1Ra 

(p<0,0001), IL-4 (p <0,0001), IL-10 (p <0,0001) e IL-17A (p <0,0001) foram 

significativamente maiores no grupo CHIKV. As concentrações séricas de IL-13 foram 

semelhantes entre os grupos (Figura 8B). A alteração sistemática do perfil dos mediadores 

inflamatórios estendeu-se às quimiocinas e aos fatores de crescimento. No grupo CHIKV, as 

quimicionas relacionadas a macrófagos MIP-1α (p <0,0001), MIP-1β (p = 0,0004) e CXCL-8 

(p = 0,0002) mostraram concentrações significativamente superior quando comparadas ao 

grupo controle, em contraste com a diminuição de CXCL-10 (p <0,0001) e CCL-11 (eotaxina) 

(p <0,0001) (Figura 8C).  

Ainda, houve também um desequilíbrio nos fatores de crescimento. As concentrações de 

VEGF (p = 0,0162), G -CSF (p <0,0001) e G-CSF (p <0,0001) foram superiores no grupo 

CHIKV. Junto a isso, foi observada a redução de GM-CSF (p <0,0001), PDGF-BB (p <0,0001) 

e B-FGF (p <0,0001) quando comparado ao grupo controle. (Figura 8D)  
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Figura 8- Crianças expostas intraútero à infecção materna pelo CHIKV possuem exacerbação 

do milieu inflamatório 

: 

 

A) Concentração de citocinas pró-inflamatórias séricas do grupo CHIKV (barra preta) e grupo CTR (barra 

cinza). B) Concentração de citocinas anti-inflamatórias séricas do grupo CHIKV) e grupo CTR à infecção 

materna por CHIKV. C) Concentração de quimiocinas séricas do grupo CHIKV e grupo CTR. D) 

Concentração de fatores de crescimento séricos do grupo CHIKV e grupo CTR. Os resultados são expressos 

em média e desvio padrão de cada analito. Para análise estatística foi utilizado o ANOVA ou Kruskal Wallis 

de acordo com a normalidade das amostras. CHIKV = Chikungunya. CTR = Controle. Foi considerado 

significativo p<0,05. *p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001; ****p<0,0001. 
 

Além das concentrações totais dos mediadores inflamatórios, foi analisada a 

distribuição deles dentro de suas categorias – pró- e anti-inflamatórios, fatores de crescimento 

e quimiocinas. A diferença da razão entre a média dos mediadores inflamatórios circulantes das 

crianças expostas intraútero ao vírus Chikungunya e os do grupo controle está evidenciada na 

CTR 

CHIKV 
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Figura 9 e Tabela 4 deste trabalho. Ao analisar a razão CHIKV/CTR (Tabela 4, Figura 9), 

observa-se que as citocinas pró-inflamatórias possuem uma grande distinção na forma de 

distribuição entre os grupos. No grupo controle 93% das citocinas pró-inflamatórias eram 

representadas pelo IFN-y, entretanto, no grupo CHIKV essa citocina representa apenas 73% do 

todo, como resultado do aumento da participação de outras citocinas como TFN-a e IL-12p70. 

Essa mudança de perfil é marcada pelo aumento substancial de TNF-a no grupo CHIKV (29x) 

quando comparado ao grupo CTR, no qual representava 1% das citocinas pró-inflamatórias. A 

razões entre os mediadores demonstram um grande aumento de TNF (29,2x), IL-6 (5,2x) e IL-

12 (3,1x) no grupo CHIKV.  

Apesar da diferença significativa na concentração das citocinas anti-inflamatórias, a 

proporção da distribuição foi semelhante ao grupo controle (Figura 9), indicando um aumento 

global e uniforme da produção dessas citocinas. O perfil das quimiocinas e dos fatores de 

crescimento entre os grupos é distinto. É evidente o aumento das proteínas MIP-1a (11,1x), 

MCP-1 (14,8x) e G-CSF (5,1x), em contrapartida, houve uma expressiva diminuição de 

eotaxina (-26,4x), CXCL10 (-178,5x) e PDGF (-22,5x), conforme indicado na tabela 4 e figura 

9. 
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Tabela 4 - Razão entre a média dos mediadores inflamatórios circulantes das crianças 

expostas intraútero ao vírus Chikungunya e crianças controle com até 1 ano de idade. 

Analito, média CTR 

(n = 1 4) 

CHIKV 

(n = 33) 

Razão 

(CHIKV/CTR) 

Citocinas       

IL-1Ra 51,2 321,8 6,3 

IL-13 0,8 0,8 1 

IL-4 0,3 1,3 4,3 

IL-10 0,7 14,2 20,3 

IL-17A 4,8 25,9 5,4 

IL-6 0,5 2,6 5,2 

IFN-y 94,6 111,7 1,2 

TNF 0,7 20,45 29,2 

IL-12p70 2,7 8,4 3,1 

Quimiocinas       

MIP-1α 0,47 5,23 11,1 

MIP-1β 8 16,5 2,1 

MCP-1 3 44,6 14,8 

EOTAXINA 714,8 27,1 -26,4 

CXCL8 10,9 23,41 2,14 

RANTES 33,34 15,13 -2,2 

CXCL10 7069 39,60 -178,5 

Fatores de 

crescimento 

      

G-CSF 3,3 16,94 5,1 
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PDGF-BB 5304 235,1 -22,5 

VEGF 45,9 94,66 2,1 

GM-CSF 2,7 0,7 -3,8 
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Figura 9 – Crianças expostas intraútero à infecção pelo CHIKV possuem alteração na 

distribuição dos mediadores inflamatórios circulantes 

 

Distribuição dos mediadores inflamatórios no grupo CHIKV (painel à esquerda, laranja) e CTR (painel à direita, 

azul), em que painel A) representa citocinas anti-inflamatórias., painel B) citocinas pro-inflamatórias, painel C) 

quimiocinas. e painel D) Fatores de crescimento. Resultados são expressos em percentual. 
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Para estudar uma possível influência da idade na concentração dos mediadores circulantes, o 

grupo CHIKV foi inicialmente subdividido em dois grupos: Neonatos com média de idade de 12 

dias e lactentes com média de 128 dias (p<0,0001). Não houve diferença significativa entre os 

mediadores, conforme demonstrado na Tabela 5. Assim, pode-se inferir que o fator idade não foi 

determinante para as diferenças entre o grupo controle e grupo exposto. 

 

Tabela 5: Comparação da concentração sérica de quimiocinas, citocinas e fatores de crescimento 

entre os grupos de neonatos e lactentes expostos intraútero à infecção materna pelo CHIKV 

Analito  

média (pg/mL ± DP) 

CHIKV neonato 

(n = 11) 

CHIKV lactente 

(n = 22) 

p-valor 

Quimiocinas       

MIP-1A 4,76 ±12.37 5.31 ±9.35 >0,4 

MIP-1b 16,38 ± 7.10 16.41 ±7.48 >0,9 

MCP-1 44.89 ±25.02 43.21 ±29.85 >0,8 

EOTAXIN 32.77±35.38 23.86±13.80 >0,9 

CXCL8 25.80±22.30 22.74±19.50 >0,8 

RANTES 15.19±5.90 14.72±10.20 >0,4 

CXCL10 33.25±32.86 42.04±34.06 >0,2 

Fatores de crescimento       

G-CSF 15.52±7.55 17.66±15.18 >0,8 

PDGF-BB 244.8±114.6 226±101.1 >0,6 

Citocinas       

IL-1RA 324.3±236.8 324.7±235.5 >0,9 

IL-5 2.131±2.68 0.869±0.72 >0,6 

IL-13 1.0±0.90 0.72±0.71 >0,2 

IL-4 1.44±0.69 1.38±0.72 >0,8 

IL-10 23.26±44.55 9.52±10.30 >0,3 

IL-17A 28.11±9.96 25.19±14.28 >0,5 
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IL-6 3.16±2.25 2.35±2.26 >0,2 

IFN-γ 106.2±52.95 113.9±59.43 >0,91 

IL-1b 1.25±0.97 0.87±0.85 >0,2 

IL-9 8.55±5.03 7.63±5.87 >0,6 
T-student ou Mann Whitney foram utilizados na análise estatística, no qual foram considerados significativos 

resultados de p-valor inferiores a 0,05. Os resultados são expressos em média e desvio padrão. 

 Os mediadores inflamatórios podem variar de acordo com população, idade e sexo. 

(LARSSON et al., 2015) Assim, as crianças do grupo CHIKV foram separadas por estes 

critérios através da análise de componentes principais (PCA), visando esclarecer as 

interrelações e influência dessas variáveis nas populações estudadas. Não foram observadas 

diferenças claras nos mediadores inflamatórios entre pacientes do sexo feminino e masculino 

utilizando análise bivariada no grupo CHIKV. Para observar uma possível influência da idade 

na concentração de mediadores circulantes, o grupo CHIKV foi inicialmente subdividido em 

dois grupos: neonatos (média de idade de 12 dias) e lactentes (média de idade de 128 dias) (p 

<0,0001). O gráfico PCA não mostrou segregação clara em grupos por idade (Figura 10a). Ao 

subdividir o grupo CHIKV em 4 grupos de acordo com a idade, conforme descrito no material 

e métodos, também não foram observadas separações populacionais (Figura 10b) 
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Figura 10 – Mediadores inflamatórios estão alterados nas crianças expostas a infecção 

materna pelo vírus CHIKV independentes de idade e sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCA formado a partir das citocinas pró e anti-inflamatórias, quimiocinas e fatores de crescimento de crianças do 

grupo CHIKV de acordo com: A) Idade; B) Sexo. A elipse de Hotelling representa o intervalo de confiança de 

95% para o modelo. 
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Visto que as crianças do grupo CHIKV não se diferenciam entre si, os grupos CHIKV 

e CTR foram confrontados na análise (Figura 11). Pode-se visualizar que existe uma evidente 

separação e distinção populacional entre os grupos CHIKV e CTR.  

O R2X, percentual de variação explicada pelos componentes principais, elucida de 

forma acumulada 56,6% das alterações observadas nos grupos. Assim, os mediadores 

inflamatórios mais importantes para separar o grupo CHIKV foram IL-1Ra e IL-12p70. Os 

fatores de crescimento PDGF e eotaxina tiveram forte impacto na separação do grupo CTR. 

Observando os gráficos e as análises, é possível destacar os mediadores que melhor explicam 

as variações pela variável acumulada R2X (R2Xcum) e os mediadores com maior 

previsibilidade pela variável acumulada do índice de confiabilidade (Q2cum), sendo 

considerada uma boa variável R2 xcum próxima 1 e Q2cum> 0,5. Assim, destacam-se as 

citocinas IL-1RA (R2VXcum = 0,75 / Q2VXcum = 0,64), IL-12p70 (R2VXcum = 0,84 / 

Q2VXcum0,73) e o fator de crescimento PDGF-BB (R2VXcum = 0, 79 / Q2VXcum = 0,58) 

(Figura 11). 
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Figura 11 – Análise de componentes principais revela que as perfil de mediadores 

inflamatórios nas crianças expostas a infecção materna pelo CHIKV são distintas do grupo 

controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCA formado a partir dos mediadores inflamatórios de crianças do grupo CHIKV (bolas verdes) e CTR (bolas 

azuis). O plot PCA mostra dois componentes principais que juntos possuem uma porcentagem cumulativa de 

variância de 56,6%. PC1 (41,8%): TNF-α, IL1-Ra e IL-12p70. PC2 (14,8%): Eotaxina, PDGF-BB. A elipse de 

Hotelling representa o intervalo de confiança de 95% para o modelo  
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8 DISCUSSÃO 

O impacto da infecção materna pelo CHIKV nas crianças ainda é pouco esclarecido, 

apesar da existência de muitos estudos relacionados ao CHIKV. Monitorar as possíveis 

alterações hematológicas, bioquímicas e imunológicas nos primeiros anos de vida destas 

crianças pode contribuir para elucidação de possíveis consequências nesta população 

particularmente vulnerável a alterações inflamatórias. Para tal, este estudo transversal buscou 

analisar o nível de inflamação periférica presente nas crianças expostas a infecção materna pelo 

CHIKV comparando com crianças controles (não expostas a CHIKV, DENV, ZIKV, 

STORCH). 

 As gestantes de ambos os grupos apresentaram exantema durante a gravidez, pois foram 

recrutadas a partir de um ambulatório de doenças exantemáticas. Na tabela 1 observa-se um 

perfil de gestantes similar em relação à média de idade e período de exposição. As 

manifestações clínicas diferenciais entre os grupos foram a artralgia (grupo CHIKV, 100%) e 

mialgia (grupo CHIKV, 78%) relatadas pelas gestantes infectadas pelo CHIKV. Metade das 

gestantes do grupo CTR apresentaram dores articulares que não foram associadas a infecções. 

Os dados observados nas gestantes do grupo CHIKV vão de encontro à literatura, em que a 

presença desses sintomas não aparenta estar associada ao trimestre gestacional. (FOELLER et 

al., 2021) Das 33 crianças que atenderam os critérios de estudo, 23 (69%) nasceram em 2018 

(tabela 2)  

Aproximadamente 50% das gestantes de ambos os grupos residiam em comunidades, 

minimizando possível víeis inerente a vulnerabilidade socioeconômica. (BARBEITO-

ANDRÉS et al., 2020) Interferências ambientais como estresse, trauma e fatores nutricionais 

na fase gestacional podem implicar em alteração de hormônios glicocorticoides e produção de 

mediadores inflamatórios durante a gravidez. (BARBEITO-ANDRÉS et al., 2020; HOWELL; 

POWELL, 2017) As gestantes do grupo controle eram exantemáticas, ou seja, foram expostas 

a fator de estresse e inflamatório de etiologia desconhecida, descartando-se por métodos 

laboratoriais outras doenças congênitas. Para excluir a exposição a outras infecções congênitas 

ou coinfecções, todas as gestantes apresentaram resultado negativo para as infecções do grupo 

STORCH, além das arboviroses DENV e ZIKV.  

Nesta coorte, inicialmente duas crianças do grupo CHIKV (6%) apresentaram resultado 

positivo para CHIKV pelo ensaio de RT-PCR logo após o nascimento, a partir de amostras de 
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líquido cefalorraquidiano. Ambos nasceram assintomáticos estando a viremia materna vigente 

no intraparto. Posteriormente evoluíram para quadros graves com encefalopatia e sepse pós-

natal com necessidade de suporte ventilatório. O acompanhamento clínico destas crianças 

constatou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, hipotonia global e atraso de fala. 

Contudo as alterações neurológicas de uma criança foram associadas a Síndrome de 

Microduplicação de Xp11.22, não podendo ser associado somente à infecção congênita pelo 

CHIKV. Assim, essa criança foi excluída de todas as análises estatísticas.  

Estudo realizado no Sri Lanka demonstrou que a transmissão vertical em humanos pode 

ocorrer durante toda a gestação podendo, inclusive, resultar e morte fetal. Os casos de aborto 

pós infecção, no entanto são mais prevalentes em gestantes infectadas no primeiro trimestre de 

gestação. A infecção materna no intraparto oferece maior risco ao neonato com taxa de 

transmissão de aproximadamente 50% (SENANAYAKE et al., 2009) No estudo de Gérardin 

foram relatados ainda sete casos de aborto nos dois primeiros trimestres de gestação, sendo três 

desses atribuídos à infecção materna pelo CHIKV. A morte fetal dessas três crianças ocorreu 

em média duas semanas após o fim dos sintomas, quando as gestantes não estavam na vigência 

da viremia. O RNA viral foi detectado no líquido amniótico por RT-PCR. Ademais, foi 

detectado RNA viral na placenta e tecido cerebral do feto. Para descartar a possibilidade de 

contaminação post-mortem, os autores certificaram-se através de RT-PCR negativo nas 

gestantes no momento da aquisição dessas amostras. (GÉRARDIN et al., 2008, 2014). 

Com base na literatura, uma das hipóteses do presente estudo era que os expostos intraútero 

teriam alterações no neurodesenvolvimento. Em 2012, Shenoy e colaboradores acompanharam 

durante três anos na Índia crianças verticalmente expostas ao CHIKV com encefalopatia pós-

natal. Durante o período foram observados dois casos de atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor associados à exposição intrauterina. (SHENOY; PRADEEP, 2012) Dois anos 

depois, em 2014, Gerárdin e colaboradores publicaram um estudo no qual foram avaliadas 

crianças infectadas verticalmente, crianças expostas não infectadas e crianças não expostas. 

Neste estudo os autores observaram atrasos no neurodesenvolvimento de crianças verticalmente 

infectadas e não constataram diferenças significativas entre expostos não infectados e não 

expostos até os dois anos de idade. (GÉRARDIN et al., 2014) Os estudos mais recentes afirmam 

que até os dois anos de idade não são encontradas anormalidades relacionadas à exposição ao 

CHIKV fora do período intraparto. As avaliações neurológicas e exames de imagem 

demonstram alterações cerebrais precoces em crianças nos casos de infecção perinatal. 
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(CORRÊA et al., 2020; WAECHTER et al., 2020) Devido à pandemia houve a suspensão dos 

atendimentos ambulatoriais durante a maior parte do período deste estudo, dificultando a coleta 

de dados e informações das crianças após o primeiro ano de vida. Contudo o desfecho clínico 

dos pacientes segue em investigação pela equipe médica do estudo. 

Outrossim, um paciente (3,03%) do grupo CHIKV teve suspeita de hepatite com alterações 

profundas dos marcadores hepáticos e fígado palpável no exame físico. A ultrassonografia 

apontou lóbulos hepáticos com volume no limite superior da normalidade. Baseado nos achados 

clínicos e laboratoriais foram descartadas as possibilidades de hepatites virais A, B e C. O 

fechamento clínico foi de hepatite viral com o CHIKV como provável agente etiológico. O 

paciente apresentou ALT, AST e GGT >100 U/L e ferritina >1000ng/dL nos primeiros meses 

de vida. Os exames só foram normalizados após oito meses e o paciente segue em 

acompanhamento, não havendo até o momento outras alterações clínicas e laboratoriais. Um 

estudo realizado com lactentes infectados por CHIKV observou que 21% apresentaram 

aumento considerável das transaminases hepáticas. (DUARTE et al., 2016) Embora atípicos, 

tem-se relatado na literatura casos de hepatites agudas e fulminantes causados pela infecção por 

CHIKV, ainda que o mecanismo não esteja completamente elucidado. (ECONOMOPOULOU 

et al., 2009) Sabe-se que em casos crônicos, em que não há viremia, ocorre a redução plasmática 

do fator de crescimento de hepatócito, indicando que a capacidade de modular tecidos a longo 

prazo não se restringe aos tecidos cartilaginosos. (VAIRO et al., 2019) Outras 11 (33%) 

crianças do grupo CHIKV apresentaram aumento das transaminases e/ou bilirrubina, que 

normalizaram após seis meses de vida e sem apresentar até o momento outras alterações clínico-

laboratoriais. As transaminases são importantes marcadores de lesão hepática e suas 

concentrações estão comumente elevadas nas infecções por CHIKV. (ALVARADO et al., 

2019; DUARTE et al., 2016)  

O acometimento hepático pode ocorrer por ação direta do vírus ou por hiperativação de 

elementos do sistema imunológico. Ensaios in vitro demonstraram o tropismo do CHIKV por 

células hepáticas. (MATUSALI et al., 2019) Manifestações graves e atípicas da infecção pelo 

CHIKV culminam em um quadro de hepatite fulminante, marcado por progressão viral 

acelerada e alta quantidade de células necróticas. (AMDEKAR; PARASHAR; ALAGARASU, 

2017; LABADIE et al., 2010; VAIRO et al., 2019) A elevação da ferritina também teve uma 

prevalência significativa nos pacientes expostos. Classicamente, a ferritina é um estoque de 

ferro intracelular que, além de reservar, protege a célula dos seus efeitos tóxicos. Na inflamação, 
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a ferritina sérica pode atuar como sinalizador celular desencadeando a ativação de NFkB e 

aumentando a expressão de mediadores pró-inflamatórios. Assim, a ferritina é um marcador 

inespecífico de inflamação aguda ou crônica, podendo estar elevada em infecções agudas, 

artrites reumatoides e autoimunes. Em estado fisiológico, a ferritina possuí boa correlação com 

a disponibilidade de ferro no organismo.  

Contudo em quadros inflamatórios, altas concentrações de ferritina podem indicar 

sequestro de ferro, diminuindo sua disponibilidade para processos hematopoiéticos, 

desencadeando um quadro conhecido como anemia inflamatória. (WANG et al., 2010) Na 

literatura, a ferritina demonstra ter boa correlação com a infecção por CHIKV. (ANFASA et 

al., 2017; BETANCUR et al., 2015) Um quadro atípico foi observado com o aumento de 

ferritina e diminuição de hemoglobina nos pacientes. A redução de sua concentração pode 

multifatorial e mais comumente relacionados estão a má absorção ou insuficiência de ferro na 

alimentação, inflamações crônicas e outros. (WANG et al., 2010) Ressalta-se, porém, que é um 

quadro comum em lactentes, geralmente acompanhado da troca de alimentação durante este 

período do leite materno para ingestão de alimentos semissólidos. (HADLER; JULIANO; 

SIGULEM, 2002) Um estado inflamatório crônico com elevação de citocinas como TNF-α e 

IL-6 também poderia favorecer este quadro, que pode estar associado, visto que os pacientes 

não possuem baixas concentrações de ferritina, como o esperado na anemia dos lactentes. Para 

isso, outras análises serão posteriormente realizadas a partir de amostras armazenadas em 

freezer -80°C, como a concentração de ferro e saturação de transferrina.  

Apesar das alterações, uma das limitações do estudo é precisar o contato entre o feto e 

o CHIKV. Estudos in vitro demonstraram que as células sinciciotrofoblásticas humanas não são 

permissivas ao CHIKV. (COUDERC et al., 2008; MATUSALI et al., 2019) Todavia, devido 

aos achados recentes de Salomão e colaboradores que identificaram sinciciotrofoblásticas 

humanas infectadas por CHIKV em casos de aborto, essa possibilidade não pode ser descartada. 

(SALOMÃO et al., 2021)  

Com as mesmas amostras utilizadas para a quantificação dos mediadores foi realizada 

a sorologia dos pacientes. Convergindo com a literatura, nenhum paciente apresentou IgM 

detectável. Ramful e colaboradores em 2014 analisaram, por 24 meses, 368 crianças expostas 

intraútero à infecção materna. Neste estudo longitudinal, observaram que os pacientes expostos 

no primeiro trimestre possuíam maior concentração de IgG que também perdurava por períodos 

mais longos após o nascimento. Logo, crianças expostas no terceiro trimestre possuíam menor 
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concentração IgG e o decaimento destes anticorpos era mais rápido, demonstrando a influência 

do tempo na transferência de proteção materno-fetal contra o CHIKV. (RAMFUL et al., 2014) 

A diferenciação de anticorpos IgG maternos e fetais é pouco aplicada e de alta complexidade. 

Em 2005 um estudou demonstrou uma técnica de imunoblot bi-dimensional diferenciando o 

IgG materno e neonatal para o Toxoplasma Gondii.(NIELSEN; SCHMIDT; PETERSEN, 

2005). A aplicação da técnica pode ser de grande valia para confirmação de infecções 

congênitas que ocorrem nos primeiros meses de gestação ou em baixa resposta de Ig, mas o alto 

custo limita suas aplicações.   

As crianças do presente trabalho seguem em acompanhamento clínico e as análises 

preliminares com um número pequeno não apontaram presença de anticorpos IgG ou IgM para 

CHIKV e DENV. Em caso de positividade, após os 18 meses de vida, a capacidade de 

neutralização destes anticorpos seria testada por PRNT. A capacidade de neutralização refletiria 

o poder da resposta humoral e suscetibilidade do lactente a responder a uma futura infecção. 

Portanto, assim como os critérios adotados de Gérardin, pode-se dizer que estes são lactentes 

expostos à infecção materna e não infectados por CHIKV. (GÉRARDIN et al., 2014). Os 

estudos sobre essas populações expostas e não infectadas na literatura são cada vez mais 

numerosos devido às possíveis implicações tardias não elucidadas consequentes da exposição 

ao ambiente inflamatório durante a fase fetal e neonatal. (MACEDO-DA-SILVA et al., 2020; 

SCHEPANSKI et al., 2018; SEVENOAKS et al., 2021) A baixa capacidade de transmissão 

vertical do CHIKV foi demonstrada em estudo in vitro e em modelos animais e em estudos 

observacionais. (COUDERC et al., 2008; MATUSALI et al., 2019; RAMFUL et al., 2014) A 

partir desse pressuposto, até o momento, pode-se propor que as alterações inflamatórias 

observadas são consequentes da exposição ao ambiente inflamatório intrauterino devido à 

infecção materna pelo CHIKV. Entretanto, a avaliação da amostra sérica das crianças expostas 

a infecção materna após dois anos seria necessária para verificar se há sustentação das altas 

concentrações das citocinas. 

A concentração das citocinas pró e antiinflamatórias estão elevadas no grupo CHIKV, 

embora sem consequências clínicas evidentes até o momento. As figuras 8 e 9 e tabela 4 se 

complementam demonstrando que não há apenas o aumento global da concentração sérica dos 

mediadores inflamatórios. Esse aumento, como demonstrado, ocorre em citocinas importantes 

que possuem forte influência sobre a produção de outros mediadores como o TNF-α, que exibe 

uma concentração sérica 29x maior no grupo CHIKV. Ao passo que o TNF-α representa apenas 
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1% das citocinas pró-inflamatórias do grupo CTR, enquanto no grupo CHIKV, 11%. Esse 

desbalanço é mais evidente nas quimicionas, principalmente as relacionadas com a atividade 

de células monocíticas, com o aumento de MCP-1, MIP-1β e MIP-1α no grupo CHIKV 

associada a expressiva redução de IP-10. A relação dos mediadores inflamatórios e suas 

influências sobre células e produção de outras proteínas está entre os temas complexos da 

imunologia. (KASSEM et al., 2020) Existem networkings estabelecidos entre mediadores, 

genes e processos patológicos, sobretudo em população adulta, mas ainda há uma lacuna a ser 

preenchida sobre essas interações na população infantil relacionando com o desenvolvimento.  

Ademais, a concentração sérica de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e IL-1, que 

estão elevadas nas crianças expostas, podem induzir o aumento das concentrações séricas de 

ferritina, pelo aumento da atividade dos macrófagos. Um estudo realizado por Anfasa e 

colaboradores em 2015, em Curaçao, com 116 pacientes infectados por CHIKV, demonstrou 

que pacientes virêmicos possuem maior concentração de ferritina quando comparados com não 

virêmicos. Ainda nesse estudo ainda se observou que mesmo os não virêmicos, nas fases pós-

aguda, possuem maior concentração de ferritina quando comparados com os não expostos à 

infecção. O aumento da ferritina sérica foi associado ao quadro de artralgia crônica. Neste 

mesmo estudo dosaram a neopterina, um marcador de ativação de macrófagos, confirmando a 

correlação entre a alta de ferritina e ativação macrofágica. A neopterina é um marcador pró-

inflamatório de humanos, sendo produzida por macrófagos ativados por mediadores pró-

inflamatórios, como o IL-1. (BETANCUR et al., 2015; ANFASA et al., 2017) O TNF-α possuí 

papel importante após a exposição ao CHIKV. Na fase aguda induz a ativação de monócitos e 

macrófagos e na fase crônica está relacionada a artrites e doenças reumatoides. As citocinas 

pró-inflamatórias TNF-α e IL-1a possuem efeitos sinérgicos, potencializando o microambiente 

inflamatório tecidual e induzindo a produção de outras citocinas como IL-6 e o 

desenvolvimento de resposta Th1 (IFN, TNF-α, IL- 1β, IP-10e MCP-1). (VENUGOPALAN; 

GHORPADE; CHOPRA, 2014) A sustentação de altas concentrações das citocinas associadas 

a resposta de perfil Th1, pode estar envolvida na modulação e destruição tecidual articular, 

contribuindo com o desenvolvimento de problemas articulares. (SUTARIA; AMARAL; 

SCHOEN, 2018; VERMA et al., 2018)  

A hipótese DOHaD (do inglês, Developmental Origins of Health and Disease) diz que 

os estímulos como estresse, fatores nutricionais e condições inflamatórias dos mil primeiros 

dias de vida, incluindo a concepção, podem desencadear doenças que serão diagnósticas na 
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adolescência ou até mesmo na fase adulta. Com isso, as reais consequências dessas alterações 

inflamatórias são desconhecidas, sendo fundamental que se acompanhe esses pacientes por 

prazos muito maiores.(GOLDSTEIN et al., 2020; GOLDSTEIN; NORRIS; ARONOFF, 2017)  

Ao comparar as crianças do grupo CHIKV e as CTR, observa-se um aumento expressivo de 

várias citocinas pró-inflamatórias como IL-1b, TNF, IFN-γ, IL-12p70. Altas concentrações 

dessas citocinas estão relacionados a alterações laboratoriais como a redução da hemoglobina, 

observada em 50% dos pacientes expostos. Essas citocinas podem atuar diretamente nessa via, 

induzindo o aumento do apoptose em células precursoras ainda na medula óssea. Por outra via 

podem aumentar a atividade inflamatória induzindo a maior concentração de radicais livres, 

além de desencadear um processo acelerado de fagocitose das células eritropoiéticas.  O perfil 

pró-inflamatório também é capaz de inibir a mobilização do ferro e desencadear alterações no 

sistema reticuloendotelial, interferindo em diferentes vias eritropoiéticas. (HARDANG; 

LILLEHOLT; HAGVE, 2017) 

Até o momento não foram observadas alterações clínicas, mas a elevação dessas 

citocinas está relacionada a desordens neurológicas a longo prazo. O TNF-α está ligado com 

neuroinflamação e, em altas concentrações, possuí capacidade neurotóxica e 

neurodegenerativa. Estudos relacionaram o aumento dessas citocinas no sangue do cordão 

umbilical com o menor desenvolvimento intelectual de crianças com 5 anos. (VON 

EHRENSTEIN et al., 2012) As citocinas TNF-α, IL-6, IL-1β, IFN-γ estão ainda relacionadas à 

resistência à insulina na população infantil. (REINEHR; ROTH, 2018) Esses dados reforçam a 

importância do acompanhamento clínico e laboratorial dessa população a longo prazo. As 

citocinas antiinflamatórias também estão aumentadas em um possível mecanismo contra 

regulatório em resposta ao aumento das citocinas pró-inflamatórias.  

A resposta de perfil Th2 (IL-6, IL –4, IL-10, IL-13) em casos de infecção por 

Chikungunya está associada a sintomas na fase subaguda (>14 dias) e resolução tardia dos 

sintomas musculoesqueléticos. (VENUGOPALAN; GHORPADE; CHOPRA, 2014) A forte 

ativação de Th2 em crianças, associada a outros fatores, está envolvida nos casos de dermatite 

atópicas. Em dermatites tópicas infantis, a ativação de Th2 é acompanhada por forte ativação 

da resposta Th17. (RENERT-YUVAL et al., 2021) O aumento de IL-10 e de outras citocinas 

anti-inflamatórias na população pediátrica está relacionada ao desenvolvimento de doenças 

alérgicas como rinites e asma (ZHANG et al., 2013). Na literatura, estudos recentes têm 

relacionado que desordens inflamatórias durante o período gestacional aumentam o risco de 
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alterações no desenvolvimento durante a primeira infância. As alterações podem ocorrer ou 

pela transferência vertical de células e mediadores inflamatórios que atuam sistemicamente no 

organismo do lactente, por meses ou anos, ou por alterações dos mecanismos epigenéticos da 

programação fetal, por influência do microambiente inflamatório. (KINDER et al., 2017; 

LAMOTHE et al., 2021; SIEMANN et al., 2019). 

Colaboradores ligados ao grupo (LAMAP) realizaram um estudo com uma população 

similar à do presente estudo: crianças expostas intraútero à infecção materna pelo ZIKV, sem 

síndrome congênita e nascidas saudáveis. Com análises proteômicas, verificaram que as 

alterações inflamatórias observadas no soro são predisponentes ao surgimento de processos 

degenerativos. As alterações foram encontradas principalmente na atividade das 

metaloproteínases 2 e 9, podendo estar envolvidas no processo de dano neuronal. (MACEDO-

DA-SILVA et al., 2020) Carvalho e colaboradores demonstraram com essa mesma população 

que as crianças expostoas à infecção materna pelo ZIKV possuem alterações dos medidores 

inflamatórios, independentes do desenvolvimento da síndrome da Zika congênita, indicando o 

que poderia ser uma marca imunológica, causada pela infecção por arboviroses no período 

gestacional.  (CARVALHO, 2020). 

O grupo CHIKV é significativamente mais novo que o CTR e dentre as razões estão a 

dificuldade de recrutamento e motivos éticos de reais necessidades de se realizar métodos 

invasivos em crianças saudáveis. Por isso, observamos o comportamento dos mediadores dentro 

do próprio grupo CHIKV. Como os mediadores inflamatórios podem variar de acordo com a 

idade e pouco se sabe sobre a diferença do perfil entre neonatos e lactentes, os grupos foram 

confrontados e não foram observadas diferenças significativas (Tabela 5). Entretanto, a 

complexidade da análise de mediadores inflamatórios exige mais do que os testes bivariados. 

Com isso, nos últimos anos tem-se aumentado a disponibilidade de softwares e testes 

multiparamétricos que podem ser incorporados a análises multivariadas dos mediadores, mas 

com os altos valores de mercado sua utilização ainda é limitada. Entre os testes, o PCA, que 

analisa a interrelação dos mediadores, pode distinguir as populações através de um padrão de 

comportamento deles. Lançando mão dessa ferramenta, a primeira análise visou identificar a 

existência de subgrupos dentro do grupo CHIKV, de acordo com a idade e sexo (Figura 10), 

pois sabe-se que estes fatores impactam na intensidade e perfil imunológico. (DECKER et al., 

2017; LARSSON et al., 2015) Apesar disso, não foram observadas diferenças ou 

subpopulações no grupo CHIKV, sugerindo que as alterações nas concentrações dos 
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mediadores inflamatórios ocorrem de forma uniforme no CHIKV. Para confirmação dessa 

hipótese foram confrontados os grupos CTR e CHIKV.  

Há uma distinção entre as populações que é influenciada principalmente pelas citocinas 

TNF-α, IL-12p70 e a alta concentração de IL-1RA. Associando esses dados, podemos afirmar 

que a exposição à infecção materna é capaz de gerar um milieu inflamatório no primeiro ano de 

vida. Ainda que as concentrações séricas dos mediadores possam decair nos anos seguintes, a 

exposição a altas concentrações de mediadores inflamatórios durante primeiro ano de vida por 

mecanismos genéticos e epigenéticos pode desencadear desordens de diagnóstico tardio. 

As quimiocinas e fatores de crescimento estão intimamente relacionados às 

concentrações de citocinas. Esses fatores podem influenciar na neurogênese, angiogênese, 

mobilização de células inflamatórias e desenvolvimento infantil. Na literatura, ainda é difícil 

traçar valores de normalidade, efeitos e impactos das citocinas e mediadores inflamatórios na 

população infantil. Fazer a correlação de força e conexão entre os mediadores é uma tarefa 

complexa, que exige análises robustas e acompanhamento clínico e laboratorial que continuarão 

após este trabalho, fortalecendo os achados até aqui.  

 

9 CONCLUSÃO 

Os achados de sorologia mostram que crianças expostas no primeiro trimestre possuem 

maior concentração de IgG, não havendo produção de IgM o que sugere ausência de infecção 

congênita por CHIKV. 

As crianças expostas intraútero à infecção por CHIKV possuem milieu inflamatório 

circulante elevado no primeiro ano de vida que independe de idade e sexo. No primeiro ano de 

vida das crianças, a exposição intraútero à infecção por CHIKV gera um milieu inflamatório 

periférico distinto influenciado principalmente por citocinas pró-inflamatórias como o TNF-a, 

IL-12p70 e IL-1RA. 
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