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O clima e as condições econômicas e socioambientais são facilitadores das 
doenças tropicais. A notificação desses agravos se tornou essencial para o 
acompanhamento da situação, proporcionando ações eficazes de combate. 
Objetivou-se analisar as notificações de doenças tropicais realizadas no município 
de Marechal Deodoro/AL, referente ao período de 2011 a 2015. Trata-se de um 
estudo descritivo, transversal e quantitativo, baseado na análise dos dados 
publicados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no 
período de 2011 a 2015. Verificou-se: ano do diagnóstico, número de casos 
notificados e número de casos confirmados. No período analisado, Marechal 
Deodoro/AL realizou 1.535 notificações, divididas em 7 doenças tropicais: 
Dengue, Leptospirose, Doença de Chagas Aguda, Febre Chikungunya, 
Leishmaniose Visceral, Tuberculose e Hanseníase. Quanto à Dengue, foram 
notificados 631 casos (2011), 689 (2012) e 87 (2013); porém, foram confirmados 
310 (2011), 501 (2012) e 9 (2013) - não havendo, no entanto, os dados relativos à 
2014 e 2015; Quanto à Leptospirose, houve notificação de 2 casos (2011), do 
qual 1 foi confirmado; Em relação à Doença de Chagas Aguda, notificou-se 1 
caso (2015), do qual não se confirmou oficialmente; Quanto à Febre Chikungunya 
e Leishmaniose Visceral, foram notificados 2 casos cada (2015), porém não 
confirmados. Em relação à Tuberculose e Hanseníase, o SINAN não  elencou o 
número de casos notificados e confirmados por ano, mas demonstrou que de 
janeiro de 2011 a dezembro de 2015 foram notificados Tuberculose (97) e 
Hanseníase (24). Assim, foi possível avaliar o aumento no número de casos 
confirmados de Dengue (2012); e a presença de notificações de outros agravos 
tropicais no ano de 2015. Daí, vê-se a necessidade da continuação da notificação, 
que possibilita identificar os riscos existentes àquela população e, assim, realizar 
estratégias preventivas e de saúde pública. 
 
Palavras-Chave: epidemiologia, doenças tropicais, saúde pública. 


