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Introdução: O Zika vírus é um arbovírus transmitido pelo mosquito fêmea do Aedes
aegypti. Em 2014 foi encontrado pela primeira vez nas Américas, sendo que no Brasil
foi confirmada sua circulação em 2015, na região Nordeste. As manifestações clínicas
geralmente possuem um curso benigno, sendo confundida com outras arboviroses.
Apesar dos sintomas serem leves, a maior preocupação é com as gestantes, devido a
grande associação da enfermidade com o aparecimento de microcefalia em
recém-nascidos. Sendo assim se faz necessário medidas de prevenção ao se pensar que
o mosquito está amplamente disseminado em Minas Gerais. Objetivo: Caracterizar a
arbovirose Zika vírus no Vale do Aço, Minas Gerais. Metodologia: Trata-se de um
estudo quantitativo, descritivo e exploratório, por meio de análise de dados coletados
na Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, do
agravo Zika Vírus das cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e
Timóteo, representando o Vale do Aço. Abordaram-se os casos ocorridos de 2016 a
2018, incluindo frequência da morbidade por município por ano e inicio dos sintomas,
sexo, a frequência em gestantes, critério de confirmação da enfermidade e por fim a
frequência por bairro em cada município.
 Resultados: A partir dos dados coletados verificou-se que ocorreram 4.475 casos de
Zika Vírus na Região do Vale do Aço, destes 24% (n=1.074) eram de Coronel
Fabriciano, 62,2% (n=2.784) de Ipatinga, 7,2% (n=321) de Santana do Paraíso e 6,6%
(n=296) de Timóteo. Notou-se que 25,6% (n=1.145) dos homens foram acometidos
pelo agravo, enquanto que, 74,4% (n=3.328) foram em mulheres, e, destas, 10,2%
(n=457) eram gestantes. 
Ao considerar o critério de confirmação da enfermidade, apenas 7,9% (n=351) dos
casos foram confirmados laboratorialmente, 86,6% (n=3.876) de forma
clinico-epidemiológica e 5,6% (n=248) das notificações estavam em branco ou
ignorado. 
Além disso, viu-se que os bairros de maior ocorrência do agravo em cada município
foram: Caladinho com 2,9% (n= 129) em Coronel Fabriciano, Bethania com
12,4%(n=556) em Ipatinga, Industrial com 1,7% (n=78) em Santana do Paraíso e
Recanto Verde com 1,1% (n=48) em Timóteo. Ademais, percebeu-se que em relação à
população do Vale do Aço, em 2016, 0,92% da população foi notificado com Zika
vírus, ocorrendo uma queda de casos em 2018 para 0,03%.
 Conclusão: O conhecimento das características epidemiológicas da arbovirose é de
suma importância, visto que possibilita observar e verificar a realidade daquela
morbidade na região auxiliando ações de vigilância em saúde, bem como políticas
públicas que possam diminuir o número de casos.
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