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As viroses são causadas por micro-organismos acelulares que podem ocasionar 
sinais inespecíficos como febre baixa, astenia e inapetência ou cursar com 
sintomas mais graves como comprometimento imunológico, neurológico, pulmonar, 
hepático ou sistêmico culminado em óbito; o que as tornam um problema de saúde 
pública. O presente estudo teve como objetivo verificar a prevalência de 
notificações de patologias virais em um hospital público referência em doenças 
infectocontagiosas na cidade de Maceió-AL, no ano de 2015. As informações sobre 
o número de casos confirmados e a quantidade de mortes foram obtidas no Núcleo 
de Vigilância Epidemiológica do hospital. Houve confirmação de 1037 (100%) casos 
de viroses, dos quais: 562 (54,2%) de dengue, 231 (22,3%) de HIV, 128 (12,4%) 
de hepatites, 101 (9,7%)de varicela e 15 (1,4%) de chikugunya. Em relação a 
letalidade por patologia, ocorreram 59 (25,5%) casos por HIV e 1 (0,2%) por 
dengue. Além destas viroses, ocorreu registro de 347 casos suspeitos de zika, mas 
não foram confirmados. Os casos de dengue, chikugunya e os suspeitos de zika 
observados no estudo, determinam que políticas públicas sejam criadas para 
ampliar as redes sanitárias e diminuírem a exposição da população ao vetor, o 
mosquito Aedes aegypti. As infecções por HIV e hepatites virais notificados, por 
sua vez, comprovam a importância da necessidade de educação quanto a relações 
sexuais protegidas, contaminação por meio de contato sanguíneo, fluidos corporais 
e materiais perfuro-cortantes. Sendo assim, apesar da maciça informação da 
população acerca da gravidade das viroses e da grande evolução da medicina no 
diagnóstico e tratamento contra vírus, ainda há risco de contaminação e 
morbimortalidade; reafirmando que a melhor opção contra os vírus ainda é a 
prevenção. 
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