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Introdução.  A febre  Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus chikungunya (CHIKV),  um RNA vírus da 
família Togaviridae do gênero Alphavirus, descrito pela primeira vez em 1952 na  Tanzânia. O nome chikungunya vem 
da língua makonde, e significa ‘aquele que é contorcido’, caracterizando a postura dos indivíduos acometidos, causada 
pelas fortes dores articulares que estes apresentam. A transmissão se dá através da picada dos mosquitos Ae. aegypti 
e Ae. albopictus infectadas pelo CHIKV, o período de incubação do vírus pode variar de 3 a 7 dias, o de viremia pode 
durar até 10 dias. Objetivos. Descrever os principais sintomas e complicações musculoesqueléticas que se instalam 
na fase crônica da doença, apontando possíveis formas de tratamento de acordo com os recursos fisioterapêuticos 
disponíveis. Método. Trata-se de uma revisão de literatura, onde foram utilizados artigos contidos nas bases de 
dados scielo e lilacs publicados entre os anos de 2014 e 2016. Após leitura dos resumos foram selecionados 7 traba-
lhos que melhor corroboravam com o tema. Também foram pesquisados dados epidemiológicos disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde. Resultados. O CHIKV pode causar doença aguda, subaguda e crônica. Na fase aguda os 
sintomas são febre súbita e artralgia intensa, podendo apresentar poliartrite, cefaleia, mialgias, náuseas, exantema, e 
conjuntivite. A fase subaguda que se dá após o 10º dia, o paciente geralmente apresenta uma melhora do estado geral, 
contudo pode haver persistência ou agravamento da artralgia, incluindo poliartrite distal, exacerbação da dor articular 
nas regiões previamente acometidas na primeira fase. A fase crônica compreende o período após 3 meses da infecção 
e o sintoma mais comum é o acometimento articular persistente, caracterizado por dor, edema, limitação de movimento, 
deformidade, com apresentação poliarticular e simétrica. Com base nos sintomas é importante encaminhar/orientar aos 
pacientes sobre a necessidade da fisioterapia com exercícios de intensidade leve/moderada, com o objetivo de tratar e 
minimizar estes sintomas. A partir dos sintomas identificados podemos destacar como formas de tratamento técnicas e 
recursos utilizados na fisioterapia, ente eles a cinesioterapia com mobilizações articulares, alongamentos e exercícios 
de amplitude de movimento ativa. Como recursos eletroterapêuticos podemos citar o laser, ultrassom e microcorrente. 
Conclusão. Não foram encontrados estudos que comprovem a eficácia da fisioterapia no tratamento da CHIKV, con-
tudo através dos sintomas, em sua maioria articulares, supõe-se que a fisioterapia seja benéfica. Contudo é importante 
que hajam mais estudos e pesquisas que abordem a fisioterapia no tratamento da febre Chikungunya.
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