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A situação epidemiológica das doenças transmissíveis tem apresentado 
mudanças significativas no Brasil. O presente estudo teve como objetivo analisar 
o perfil epidemiológico das doenças infectocontagiosas em Alagoas, durante os 
anos de 2014 e 2015. Os dados relacionados ao estudo foram obtidos mediante 
as informações fornecidas pela Secretaria Estadual da Saúde do Estado de 
Alagoas, contidas no Banco de Dados do Sistema de Informação de Agravos e 
Notificações (SINAN), onde foi possível analisar os números de casos notificados 
de doenças infectocontagiosas em Alagoas. De todas as doenças notificadas, a 
tuberculose apresentou-se com maior percentual de notificação (2.076) sendo 
1.122 casos com prevalência no sexo masculino na faixa de 35 a 49 anos 
(31,07%) em 2014 e 954 casos com predominância no sexo feminino na faixa 
etária de 20 a 34 anos em 2015, seguida da hanseníase que atingiu portadores 
com idade entre 30 e 39 anos do sexo masculino (21,68%) no ano de 2014 e de 
50 a 59 anos, do sexo feminino (18,37%), no ano de 2015, em terceiro lugar ficou 
a AIDS com prevalência na faixa etária de 30 a 39 anos do sexo masculino 
(36,7%) no ano de 2014 e em 2015 houve prevalência na faixa de 30 a 39 anos 
do sexo masculino (31,38%), porém o sexo feminino sofreu um aumento do 
número de casos na faixa de 40 a 49 anos (28,81%) e também na faixa de 20 a 
29 anos (28,81%) em relação a 2014 e em ultimo lugar ficou a hepatite C com 
predominância nas idades entre 50 a 64 anos do gênero masculino e feminino 
tanto no ano de 2014 quanto no ano de 2015 (90% e 46,66%; 63,33% e 63,33%), 
respectivamente. Os resultados encontrados mostram que é fundamental o 
investimento em ampliações das redes sanitárias, novas tecnologias e maior 
acessibilidade aos serviços públicos de saúde, para que o quadro de doenças 
infectocontagiosas diminua a cada ano. 
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