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Os arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes hematófagos e são assim 
denominados pelo fato de parte de seu ciclo replicativo ocorrer nos insetos e 
serem transmitidos aos seres humanos e outros animais através de sua picada. 
O estado de Alagoas por apresentar um clima tropical, torna-se um local 
adequado para a existência do Aedes aegypti e para a ocorrência dessas 
doenças. Isso é observado pelo aumento dos números de casos da dengue, 
febre chikungunya e febre causada pelo vírus zika, no estado. Esta pesquisa 
tem como objetivo realizar o levantamento dos casos das doenças citadas 
acima, no período até a SE 16 de 2016. Foram registrados 7.482 casos 
prováveis de dengue no período descrito, representando uma incidência de 
223,9/100milHab. Desses casos, 8 foram confirmados, sendo 1 grave e 7 com 
sinais de alarme, não apresentando notificação de óbito. A febre chikungunya 
registrou 2.372 casos prováveis no estado, no mesmo período, apresentando 
uma incidência de 71,0/100milHab, evidenciando um valor próximo ao 
encontrado em toda região nordeste que foi de 96,8/100mil/Hab. Dentre os 
casos prováveis, 367 foram confirmados, sendo o município de Igaci o de maior 
notificação com 130 casos, seguido por Maceió, com 80 casos. A transmissão 
autóctone de febre pelo vírus Zika foi confirmada em abril de 2015 no Brasil. 
Em 2016, até a SE 16, foram notificados 1.906 casos com uma taxa de 
incidência de 57,0/100milHab. Comparando com os dados de 2015, o número 
de casos tanto de dengue, quanto de febre chikungunya, aumentou 
significativamente, o que evidencia a necessidade da criação de estratégias 
com o intuito de reverter o quadro crescente dessas patologias, por meio de 
políticas públicas focadas em erradicar o vetor, além de promover assistência 
imediata para diagnóstico precoce e tratamento eficiente. 
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