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Introdução: A Chikungunya é uma doença febril aguda associada a poliartralgia
intensa e limitante. A morbidade é causada pelo vírus CHIKV, transmitido pela picada
do mosquito fêmea do Aedes aegypti (CASTRO, LIMA, NASCIMENTO, 2016;
AZEVEDO, OLIVEIRA, VASCONCELOS, 2015).
Em Minas Gerais, o Ae. aegypti encontra-se disseminado em todo território e
amplamente espalhado em áreas urbanas, o que o torna totalmente susceptível ao
agravo, algo evidente nas epidemias que assolam a região, não só de Chikungunya,
mas de outras arboviroses, como, dengue e zika Vírus (CASTRO, LIMA,
NASCIMENTO, 2016; DONALISIO, FREITAS, ZUBEN, 2015; BRASIL, 2016;
BRASIL, 2017; BRASIL, 2018).
 Objetivo: Delinear o perfil epidemiológico da Febre Chikungunya no Vale do Aço em
Minas Gerais. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e
exploratório, por meio da análise de dados coletados na Secretária Regional de Saúde
de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, do agravo Febre Chikungunya, das cidades de
Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e Timóteo, as quais representam o
Vale do Aço. A partir da análise dos dados é possível delinear o perfil epidemiológico
da região abordando-se os casos ocorridos de 2016 até junho de 2018, incluindo
frequência da morbidade por município, ano e início dos sintomas, faixa etária, sexo,
casos notificados e confirmados. Resultados: A partir dos dados coletados verificou-se
10810 casos notificados de Chikungunya no Vale do Aço – MG. A média de idade foi
de 40,6 anos, com desvio padrão de 2,91. Notou-se que desse número de notificações,
cerca de 23,3% (n=2521) foram confirmadas por exame laboratorial, não havendo um
desfecho da investigação. Cerca de 38,1% (n=4119) correspondiam a indivíduos do
sexo masculino e 61,9% (n=6688) ao sexo feminino. Além disso, viu-se um aumento
progressivo dos casos notificados de 2016 a 2018, de 0,01% (n=32) para 1,73% (n=
8506), em relação ao número de habitantes da região (n= 493.288). 
Ao considerar-se a raça, aproximadamente 20,4% (n=2202) dos acometidos pela
enfermidade se autodeclaravam brancos, 7,5% (n=808) pretos, 1,7% (n=184) amarelos,
58,4% (n=6309) pardos, 0,1% (n=16) indígenas e 11,9% (n=1291) não preencheram
este quesito na ficha de notificação. Percebeu-se uma concentração do número de
casos notificados no município de Coronel Fabriciano com equivalente de 42,8%
(n=4632), enquanto que em Ipatinga foi de 38,2% (n=4126), Santana do Paraíso 3,3%
(n=357) e Timóteo 15,7% (n=1695) das notificações.
 Conclusão: Diante do exposto acima, o delineamento do perfil epidemiológico é de
suma importância, através dele é possível observar e verificar como é a realidade
daquela morbidade na região, bem como auxiliar na elaboração de medidas que
possam diminuir o número de casos e no combate ao vetor.
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