
Efeitos da reabilitação na dor e mobilidade funcional em indivíduos com implicações 

crônicas da febre de Chikungunya 

Effects of rehabilitation on pain and functional mobility in individuals with chronic 

implications of Chikungunya fever 

Resumo 

Objetivo: avaliar o efeito da reabilitação fisioterapêutica na dor e mobilidade funcional 

de membros inferiores em pacientes na fase crônica da infecção pelo vírus Chikungunya. 

Metodologia: 40 mulheres com diagnóstico de febre de Chikungunya foram avaliadas 

antes e após intervenção fisioterapêutica multimodal quanto a intensidade da dor e a 

mobilidade funcional pela escala visual analógica de dor (EVA) e pelo timed up and go 

(TUG), respectivamente. A análise estatística foi realizada pelos testes t de Student ou 

Wilcoxon e p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Resultados: após o 

período de intervenção terapêutica houve redução significativa nos valores referentes a 

percepção da intensidade da dor em membros inferiores indicada pela EVA (p<0,05) e 

no tempo de execução do teste TUG (p<0,05). Conclusão: a intervenção fisioterapêutica 

reduziu a dor em membros inferiores e melhorou a mobilidade funcional.  
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Abstract 

 

Aim: to evaluate the effect of physical therapy rehabilitation on pain and functional 

mobility of the lower limbs in patients in the chronic phase of Chikungunya virus 

infection. Methodology: 40 women diagnosed with Chikungunya fever were evaluated 

before and after multimodal physical therapy intervention for pain intensity and 

functional mobility by the visual analog pain scale (VAS) and timed up and go test 

(TUG), respectively. The statistical analysis was performed by Student’s t or Wilcoxon 

test and p < 0.05 was considered statistically significant. Results: after therapeutic 

intervention there was a significant reduction in the values related to the perception of 

pain intensity in the lower limbs indicated by VAS (p<0.05) and in the time of execution 

of the TUG test (p<0.05). Conclusion: physical therapy intervention reduced pain in the 

lower limbs and improved functional mobility. 
  

Keywords: Chikungunya fever; Pain; Functional physical performance; Physiotherapy 

modalities. 

Introdução 



A febre de Chikungunya (FC) é uma doença causada pelo vírus Chikungunya 

(CHIKV), um arbovírus transmitido pelos artrópodes Ae. Aegypti e Ae. Albopctus que 

já infectou milhões de pessoas ao redor do mundo. A palavra Chikungunya é derivada da 

língua Kimakonde, da Tanzânia, que faz referência a posição curvada das pessoas 

infectadas pelo CHIKV devido a fortes dores articulares(1). Marques et al.(2), discorre 

sobre a presença de poliartralgia, geralmente de forma simétrica nessas pessoas, afetando 

segmentos de membros superiores e membros inferiores, tornozelos e joelhos, o que 

compromete a mobilidade funcional em decorrência da dor incapacitante.  

O CHIKV apresenta um período de incubação nos seres humanos de 

aproximadamente 7 dias e a evolução clínica da FC é caracterizada pelas fases aguda, 

sub-aguda e crônica(3). Na fase aguda, as manifestações são febre alta, cefaleia, erupções 

cutâneas, mialgia, artralgia, edema e rigidez em articulações distais de forma simétrica e 

bilateral(4). Cerca de 50% desses pacientes evoluem para a fase sub-aguda, cujos sinais e 

sintomas persistem, sobretudo em mulheres com mais de 40 anos(5).  

A fase crônica se estabelece após 3 meses da infecção e é caracterizada pela 

persistência da mialgia, da rigidez articular e da poliartralgia. Essas manifestações 

clínicas podem continuar por alguns meses ou até anos, tornando a recuperação funcional 

um desafio para o sistema de saúde(6). Tais manifestações crônicas levam a redução da 

mobilidade, observada por meio da redução da velocidade de caminhada, diminuição do 

comprimento da passada, diminuição da cadência e aumento do tempo de apoio duplo(7). 

Uma forma de enfrentar comprometimentos funcionais é através da reabilitação 

fisioterapêutica, caracterizada como uma intervenção não farmacológica, por meio de 

inúmeras técnicas próprias do profissional fisioterapeuta, tal como o emprego da 

cinesioterapia(8), correntes elétricas(9), agentes térmicos(10), laser de baixa potência(11) e 

ultrassom de baixa potência(12).  

Há evidências de que exercícios terapêuticos são eficazes para a diminuição da 

dor, fadiga e rigidez articular, bem como para o aumento da mobilidade funcional e força 

em pacientes com doenças autoimunes, como a artrite reumatoide (AR), que apresenta 

comprometimentos semelhantes aos de pacientes na fase crônica da FC(13). Além disso, 

os recursos como o ultrassom terapêutico de baixa potência(14), a estimulação elétrica 

nervosa transcutânea(9), o laser terapêutico de baixa potência(12) e a termoterapia 



superficial(10) também apresentam eficácia na redução da dor e melhora da mobilidade 

funcional de pacientes com a condição clínica de poliartralgia crônica. 

Nesse sentido, como a reabilitação fisioterapêutica mostra inúmeros benefícios 

para o manejo da dor e mobilidade em pacientes com poliartralgias crônicas, 

hipotetizamos que o tratamento fisioterapêutico pode ser benéfico para reduzir a dor em 

membros inferiores e consequentemente melhorar a mobilidade de pacientes com 

comprometimentos da FC. Posto isso, o objetivo deste estudo é avaliar o efeito da 

reabilitação fisioterapêutica na dor e mobilidade funcional de membros inferiores em 

pacientes na fase crônica da infecção pelo vírus Chikungunya. 

Metodologia  

O presente estudo é de caráter quase experimental. Foi realizado nas dependências 

da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) por meio de atendimentos fisioterapêuticos oferecidos em um projeto de 

extensão. 

Este estudo seguiu as recomendações do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), segundo a Resolução 466/12 e foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa, 

sob parecer nº 1.593.170. Os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) antes do início do tratamento, o qual foi explicado de forma verbal a 

cada indivíduo. Os dados foram mantidos em sigilo e utilizados apenas para a pesquisa. 

Como critérios de inclusão da pesquisa foram selecionadas pessoas do sexo 

feminino, maiores de 18 anos, previamente infectadas pelo CHIKV, com confirmação 

seja por diagnóstico clínico ou laboratorial e que apresentassem comprometimentos 

funcionais crônicos, ou seja com repercussões da doença por um período superior a três 

meses, e em membros inferiores após a infecção. Os critérios de exclusão foram o 

diagnóstico indeterminado da avaliação clínica ou laboratorial para a infecção pelo 

CHIKV, apresentação de gravidade do caso com necessidade de cuidados intensivos e 

indivíduos que apresentassem previamente alguma doença de cunho reumatológico ou 

neurológico. 

A caracterização dos pacientes, a avaliação da intensidade da dor e da mobilidade 

funcional foram realizadas em avaliações antes da primeira e após a décima sessão. Cada 



sessão teve a duração aproximada de uma hora com frequência de 3 vezes por semana. 

Além disso, foi orientado aos pacientes que não utilizassem medicamentos analgésicos 

no período da intervenção, e que recorressem a este recurso em caso de sensação de dor 

maior que a usual. 

Para a caracterização epidemiológica e clínica foram utilizados dados coletados 

na avaliação como gênero, idade, peso, altura, índice de massa corporal, tempo de 

infecção e estágio da infecção. Em seguida, foi realizado a avaliação da intensidade 

álgica, para isso foi utilizada a escala visual analógica (EVA), aplicada referindo-se aos 

locais de dor dos MMII. A EVA é um instrumento unidimensional para a avaliação da 

presença e intensidade da dor. Trata-se de uma régua com as extremidades numeradas de 

zero a dez. Em uma extremidade da régua é sinalizada como “nenhuma dor” e na outra 

extremidade como “dor insuportável”. A régua é então mostrada ao paciente e o mesmo 

deve marcar na linha o nível de dor que está sentindo naquele momento(15). 

Para a verificação do comprometimento da mobilidade funcional dos MMII foi 

utilizado o teste Timed Up and Go (TUG). Seu objetivo é avaliar a mobilidade e o 

equilíbrio funcional. Este teste quantifica a mobilidade funcional através da 

cronometragem do tempo em que o indivíduo realiza a tarefa de levantar de uma cadeira, 

caminhar 3 metros, virar, voltar rumo à cadeira e sentar novamente. O teste é iniciado 

com o paciente sentado com as costas apoiadas na cadeira. A cronometragem é iniciada 

após o sinal de partida e parada somente quando o paciente se colocar novamente na 

posição inicial(16).  

 A estimulação elétrica nervosa transcutânea, o ultrassom de baixa potência, o 

laser de baixa potência, o calor superficial e a cinesioterapia foram os recursos 

terapêuticos utilizados na reabilitação, sendo a escolha do recurso, a intensidade e a 

dosimetria, dependentes da intensidade da dor no momento da intervenção.  

A estimulação elétrica transcutânea, o ultrassom de baixa potência, o laser de 

baixa potência e o calor superficial foram aplicados antes dos exercícios terapêuticos para 

a diminuição do quadro álgico. A estimulação elétrica nervosa transcutânea foi aplicada 

no modo acupuntura, frequência de 4 Hz e intensidade de 150 µs por 30 minutos. O 

ultrassom de baixa potência foi usado no modo contínuo, frequência de 1 Mhz, 

intensidade de 0,7 W/cm² e duração de três a cinco minutos em cada região. O laser de 



baixa potência foi aplicado de forma pontual com densidade de energia de 0,7J/cm² (com 

gás arseneto de gálio e caneta de 904 nm). O calor superficial foi aplicado nas regiões 

musculares dolorosas através de bolsa térmica em gel(17). 

Após a redução do quadro álgico a cinesioterapia foi aplicada  por meio de  

alongamentos estáticos (cinco séries de 30 segundos) e dinâmicos (três séries de 12 

repetições), exercícios ativos-assistidos (três séries de 10 a 12 repetições) e ativos livres 

com ou sem resistência em cadeia cinética aberta ou fechada (três séries de 10 a 12 

repetições), mobilizações articulares associadas à tração articular (duas séries de 10 

movimentações), exercícios funcionais (execução de movimentos semelhantes aos do 

cotidiano como caminhar e ultrapassar obstáculos (duas séries de 5 voltas) , treino de 

alcance de objetos com os membros inferiores (MMII) associado ao treino de equilíbrio 

dinâmico, duas séries de 12 repetições) e exercícios aeróbicos (utilização de bicicleta 

ergométrica ou esteira por 10 à 15 minutos). A progressão da intensidade das intervenções 

foi baseada no princípio da sobrecarga(18).  

A análise estatística foi realizada pelo programa Graphpad PRISMA. Foi utilizado 

o teste Kolmogorov-Smirnov para verificar o padrão de distribuição das variáveis. Para 

realizar a análise descritiva e a comparação dos parâmetros antes e após a intervenção, 

foi usado o teste t de Student pareado nas amostras com distribuição normal (dados 

paramétricos) e, nas variáveis com distribuição não normal (dados não paramétricos), foi 

utilizado o Teste de Wilcoxon. A significância estatística foi atribuída com base no nível 

alfa convencional de 5%.  

Resultados 

 

Um total de 40 participantes fizeram parte do estudo. Dos quais, todos eram do 

sexo feminino, com média de 49,5 anos de idade e com 13,3 meses de infecção (tabela 

01). As frequências dos locais de dor foram organizadas por articulações dos membros 

inferiores e a articulação do joelho apresentou a maior frequência de dor como pode ser 

observado na tabela 02. 

 

Tabela 01. Caracterização clínica e epidemiológica da amostra. 

 

Variáveis      Média                                  DP 

  



 

DP: Desvio padrão; IMC: índice de massa corporal.  

 

 

 Tabela 02. Frequência dos locais de dor em membros inferiores. 

Locais de dor Frequência (N, %) 

         Direito          Esquerdo    Total 

Joelho                                      19 (49%)         20 (51%)     39 

(100%) 

Tornozelo                                15 (47%)         17 (53%)    32 

(100%) 

Pé                                             8 (53%)          7 (47%)    15 

(100%) 

N: Quantidade de segmentos articulares comprometidos; %: Percentual. 

Após as sessões de intervenção fisioterapêutica, os pacientes apresentaram 

redução significativa na intensidade da dor em joelhos (p< 0,0001), tornozelos (p< 

0,0001), pés (p< 0,0001) e na análise geral dos MMII (p< 0,0001), conforme descrito na 

figura 01. 

 

Figura 01. Comparação da intensidade da dor antes e após a intervenção fisioterapêutica. 

  

Idade (anos)                                    49,5                                     10,7 

                         

Peso (kg)                                          67,4                                     12,7                                       

  

Altura (cm)                                      154                                    0,065                                      

  

IMC (kg/m²)                                     28,3                                     5,02                                        

 

Tempo de infecção                          13,3                                      15,9                                         

 (meses)                                                        



 

Teste t de Student pareado, *p<0,005 

 

Ao analisar que houve redução expressiva da dor em MMII, procuramos saber 

também se haveria melhora na mobilidade funcional para locomoção após a intervenção. 

Notamos que houve redução significativa no tempo de execução do teste TUG, 

caracterizando melhora na mobilidade funcional (p<0,0257) (figura 02).  

 

Figura 02. Comparação da mobilidade funcional antes e após a intervenção 

fisioterapêutica. 



 

Teste t de Student pareado, *p<0,005 

Discussão 

O presente estudo avaliou os efeitos da intervenção fisioterapêutica na dor em 

MMII e na mobilidade funcional para locomoção em um grupo de pacientes com febre 

de Chikungunya. Foi possível demonstrar que a intervenção pautada no atendimento 

individualizado e multimodal reduziu a intensidade da dor e melhorou a mobilidade 

funcional de pacientes que já se encontravam com limitações funcionais decorrentes da 

infecção há meses.  

A característica de cronicidade dessas limitações foi evidenciada em nosso estudo 

e estão de acordo com a literatura que mostra indivíduos na fase crônica da infecção por 

CHIKV evoluindo para um padrão de acometimento articular inflamatório crônico, que 

ocorre em aproximadamente 5% dos casos, ou para um padrão de acometimento 

musculoesquelético não inflamatório, presente na maioria dos casos, caracterizado por 

dor, rigidez e limitação articular(19).   

A melhora em parâmetros como dor e mobilidade funcional após o tratamento 

fisioterapêutico em pacientes com doenças autoimunes já é bem reportado na literatura 

científica(20). Por outro lado, embora haja semelhança entre as repercussões da AR e da 



FC, existem poucos estudos que avaliam os efeitos da intervenção fisioterapêutica na FC 

em tais aspectos sensoriais e funcionais(15).  

Os benefícios dos recursos terapêuticos físicos e cinesiológicos são bem 

estabelecidos pela literatura e envolvem diversos mecanismos fisiológicos, incluindo 

modulação por sistemas pioides, serotoninérgicos, envolvimento de circuitarias neurais 

periféricas, medulares e supramedulares, além da modulação de neurotransmissores e 

endorfinas, contribuindo para a diminuição da intensidade da dor e para melhora da 

mobilidade funcional em pacientes com dores crônicas(9, 12, 21, 22). 

Em relação aos efeitos analgésicos da estimulação elétrica nervosa transcutânea, 

do ultrassom de baixa potência, do laser de baixa potência e do calor superficial, alguns 

trabalhos evidenciam os efeitos benéficos desses recursos para a diminuição da 

intensidade da dor em pacientes com poliartralgia crônica(9, 10, 12, 14).  

No presente estudo, a redução do quadro álgico nos MMII dos pacientes avaliados, 

caracterizada pela diminuição dos valores da EVA, sugere que o uso dos recursos físicos 

amplamente reportados na literatura como analgésicos, antiinflamatórios e cicatrizantes 

podem ter contribuído nessa melhoria(23). Nesse sentido, os estudos de  Petterson et al.(24);  

Ozkaraoglu et al.(25) e Chabal et al.(26) mostram que, além da cinesioterapia, a estimulação 

elétrica nervosa transcutânea, o ultrassom de baixa potência, o laser de baixa potência e 

o calor superficial também são eficazes para a redução da intensidade da dor, favorecendo 

os subsequentes ganhos funcionais por meio das intervenções com exercícios 

terapêuticos. 

A melhora na mobilidade funcional dos pacientes avaliados neste estudo, indicada 

pela redução no tempo de execução do teste TUG, sugere que a melhora funcional para 

atividades como levantar, sentar, andar e mudar de direção durante a marcha foram 

adquiridas. Sobre isso, há estudos demonstrando que os exercícios terapêuticos são 

benéficos para o aumento da aptidão e capacidade física, força muscular, flexibilidade e 

da postura global, o que contribui para a diminuição da dor e para a melhora da 

mobilidade funcional(27, 28).  

Os exercícios terapêuticos usados nas intervenções foram de média frequência, 

realizados 3 vezes na semana pelo nosso grupo. Polaski et al.(29) realizaram intervenção 

em condição de poliartralgia crônica com exercícios terapêuticos de média intensidade e 



de média frequência, no mínimo 3 vezes por semana. Essa periodização nos exercícios 

físicos também está de acordo com o estudo de Chan et al.(30), no qual resultados 

significativos na redução da dor e na melhora da aptidão física após o período de 

intervenção por meio de um programa de exercícios controlados de média frequência em 

pacientes com dor lombar crônica foram obtidos.  

Algumas limitações devem ser consideradas neste estudo. Não houve cegamento 

dos participantes e do terapeuta para as avaliações, entretanto todos os colaboradores 

seguiam um protocolo de avaliação padrão e recebiam o mesmo treinamento para aplicá-

lo. O delineamento do estudo compreendeu um único grupo com análise pré e pós 

intervenção. Dessa forma, não conseguimos analisar qual seria a evolução clínica de 

pacientes com sequelas sem o tratamento fisioterapêutico. Entretanto, como os 

participantes já sofriam com comprometimentos funcionais há muitos meses e obtiveram 

melhoras significativas após a intervenção, sugere-se que a reabilitação modificou a 

condição clínica e melhorou a funcionalidade. 

Outras limitações do estudo compreendem a escolha dos recursos terapêuticos 

aplicados e o uso de medicamentos. Como trata-se de uma proposta de intervenção 

multimodal e individualizada, a escolha dos recursos dependia do estado do paciente no 

momento da intervenção, impossibilitando a rigidez de um protocolo de tratamento. 

Quanto ao uso de medicamentos, não foi possível suspender ou controlar o uso de 

analgésicos no período de intervenção, porém sempre antes das sessões era questionado 

o seu uso e alternativas aos medicamentos para alívio de dores eram ensinadas. 

Considerações Finais  

A intervenção fisioterapêutica multimodal e individualizada, baseada em recursos 

terapêuticos físicos e cinesioterapia, mostrou-se efetiva na redução da dor em MMII e na 

melhora da mobilidade funcional de pacientes na fase crônica da febre de Chikungunya.  
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Tabela 01. Caracterização clínica e epidemiológica da amostra. 

 
 

Variáveis      Média                          DP 

  

  

Idade (anos)                                49,5                               10,7 

                         

Peso (kg)                                      67,4                               12,7                                       

  

Altura (cm)                                  1,54                                0,065                                      

  

IMC (kg/m²)                                 28,3                                5,02                                        

 

Tempo de infecção                      13,3                                15,9                                         

 (meses)                                                        


