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I. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

1. DENGUE 

O comportamento da dengue em Sergipe vem acompanhando o cenário epidemiológico

Nacional, visto que o país vem registrando epidemias da doença quase que anualmente nas 

ultimas décadas.  

A partir de 2002, o estado vem apresentando períodos epidêmicos de dengue, sendo 2008 

considerada a maior epidemia do país proporcionalmente à sua população, quando houve 

25.076 casos confirmados da doença e 56 óbitos, 

abril/2016, elaborado pela Sala de Situação do Núcleo Estratégico (NEST) da

Estado da Saúde/Sergipe (SES/SE)

Como mostra a Figura 1, ao se comparar os 

de 2016 aos do mesmo período

Figura 1. Casos prováveis de dengue por mês de início de sintomas. 
Sergipe, 2015 e primeiro semestre 2016*.

 

                          FONTE: Dados - SINAN - Sistema de Informa

 

Apesar da considerável elevação dos casos nos primeiros seis meses de 2016, a análise

por bimestre, mostra redução de 27,56% dos casos prováveis de dengue no segundo 
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Figura 2. Casos prováveis de dengue por bimestre nos primeiros 
seis meses de 2016*

                                   FONTE: Dados - SINAN 
                                   *Dados sujeitos a alteração.
 

 

A comparação da incidência por região de saúde 
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incidência de 100 a 300 cas
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nenhuma alcançou incidência acima de 300, sendo

Aracaju. 

Para calcular a incidência, divide
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A comparação da incidência por região de saúde no primeiro semestre 

apontou transmissão progressiva de dengue em 2016, visto que três regiões registraram 

incidência de 100 a 300 casos por 100 mil/habitantes e uma, superior a 

Também, houve elevação da taxa de incidência nas regiões de Propr

se que a região de Propriá manteve, em 2016, a tendência de 

 (Figura 3).  
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(mais de 300 casos/100 mil habitantes). A taxa de incidência é, portanto, um importante 

indicador de alerta e ajuda a orientar gestores e técnicos na tomada de decisão
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Figura 3. Comparativo da Incidência de casos prováveis de dengue, 
por Região de Saúde, no primeiro semestre de 2015/2016* em Sergipe.
 

                                  FONTE: Dados - SINAN 
                                 * Dados sujeitos a alteração.

A análise por município mostrou que 89,33% (67) dos municípios do estado registraram casos 

de dengue no primeiro semestre

mantendo os percentuais/números

incidência inferior a 100 casos por 100

superior a 300 casos por 100.000 habitantes

Chama a atenção os municípios sem registr

pessoas com suspeitas da doença

sete regionais, áreas onde houve 

subnotificação. O número de municípios

semestre de 2015 para 29 no mesmo período de 2016, o que representa aumento de

(Tabela1). 

O resultado desta análise demonstrou que, em 2016, houv

epidemiológico de dengue, no período analisado em Sergipe, observado na elevação da 

Incidência dos municípios com 

entre os cinco municípios, a mais alta incidência foi de

Lima, em 2016, quatro dos cinco municípios

cada 100 mil habitantes, com registro de 3.023,06 em Itabaianinha

Comparativo da Incidência de casos prováveis de dengue, 
por Região de Saúde, no primeiro semestre de 2015/2016* em Sergipe.

SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES
* Dados sujeitos a alteração. 

 

 

A análise por município mostrou que 89,33% (67) dos municípios do estado registraram casos 

no primeiro semestre de 2016 e oito mantiveram-se silencio

/números de 2015. Dos 67 municípios, 64,17%(

incidência inferior a 100 casos por 100.000/hab., 28,35% (19) de 100 a 300 e 7,46

superior a 300 casos por 100.000 habitantes (Figura 4).  

atenção os municípios sem registro e aqueles com pouca (até

pessoas com suspeitas da doença em seus territórios, visto que estão distribuído

onde houve comprovação laboratorial da circulação viral

mero de municípios que apresentou este perfil passou de 24 no primeiro 

semestre de 2015 para 29 no mesmo período de 2016, o que representa aumento de

O resultado desta análise demonstrou que, em 2016, houve agravamento do perfil 

epidemiológico de dengue, no período analisado em Sergipe, observado na elevação da 

 mais 300 casos por 100 mil habitantes. Enquanto que em 2015

a mais alta incidência foi de 971,12 no município de Santa Rosa de 

cinco municípios alcançaram incidência superior a 1.000 casos a 

cada 100 mil habitantes, com registro de 3.023,06 em Itabaianinha (Figura 5
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Tabela 1. Comparativo de casos prováveis e in
Saúde e municípios, Sergipe. 

 

Figura 4. Comparativo de incidência de dengue 

(casos por 100 mil habitantes)no semestre
2016* em Sergipe 

2015 2016

ARACAJU 1.819 901
Aracaju 1.497 657
Barra dos Coqueiros 43 54
Divina Pastora 0 2
Itaporanga d'Ajuda 37 31
Laranjeiras 21 9
Riachuelo 15 3
Santa Rosa de Lima 38 2
São Cristóvão 168 143

ESTANCIA 243 1.550
Arauá 3 11
Boquim 15 19
Cristinápolis 12 0
Estância 80 63
Indiaroba 9 44
Itabaianinha 91 1.252
Pedrinhas 0 15
Santa Luzia do Itanhy 26 20
Tomar do Geru 4 7
Umbaúba 3 119

ITABAIANA 392 217
Areia Branca 17 15
Campo do Brito 20 32
Carira 72 1
Frei Paulo 1 0
Itabaiana 189 61
Macambira 7 5
Malhador 14 5
Moita Bonita 27 3
Nossa S. Aparecida 1 2
Pedra Mole 0 76
Pinhão 28 12
Ribeirópolis 6 4
São Domingos 9 1
São Miguel do Aleixo 1 0

LAGARTO 167 670
Lagarto 58 16
Poço Verde 6 23
Riachão do Dantas 21 19
Salgado 53 33
Simão Dias 12 46
Tobias Barreto 17 533

Região/Município
Casos Incidência (nº casos por 100 mil/hab)

FONTE: Dados: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

 

 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES.* Dados sujeitos a alteração.

Comparativo de casos prováveis e incidência de dengue no primeiro semestre de 2015 e de 2016

 

Comparativo de incidência de dengue 

semestre de 2015 e 

Figura 5. Municípios com incidência >300 casos 

prováveis de dengue no pri
2016* em Sergipe 

2015 2016

219,24 108,59
236,59 103,833
149,95 188,304

0,00 40,900
111,05 93,046
72,09 30,896

149,51 29,901
971,12 51,112
193,15 164,408

99,81 636,65
28,37 104,03
56,07 71,03
67,00 0,00

116,95 92,10
51,77 253,09

219,79 3.023,86
0,00 158,75

187,92 144,55
30,30 53,03
12,22 484,82

157,65 87,27
93,59 82,58

111,99 179,19
335,13 4,65

6,65 0,00
201,98 65,19
102,58 73,27
111,13 39,69
236,95 26,33
11,33 22,65
0,00 2.375,74

434,78 186,34
32,68 21,78
82,03 9,11
25,63 0,00

64,82 260,06
56,72 15,65
25,62 98,22

105,13 95,11
263,90 164,32
29,61 113,51
33,09 1.037,47

Incidência (nº casos por 100 mil/hab) 2015 2016

NOSSA S. DA GLORIA 82 48
Canindé de S. Francisco 25 22
Feira Nova 0
Gararu 26
Gracho Cardoso 1
Itabi 8
Monte Alegre de Sergipe 6
Nossa S. da Glória 14 14
Poço Redondo 0
Porto da Folha 2

NOSSA S. DO SOCORRO 256 184
Capela 3
Carmópolis 15
Cumbe 1
General Maynard 4
Japaratuba 0
Maruim 6
Nossa S. das Dores 55
Nossa S. do Socorro 110 151
Pirambu 5 12
Rosário do Catete 3
Santo Amaro das Brotas 4
Siriri 50

PROPRIÁ 193 283
Amparo de S. Francisco 1
Aquidabã 41
Brejo Grande 0
Canhoba 1
Cedro de São João 2 17
Ilha das Flores 4
Japoatã 4 37
Malhada dos Bois 2
Muribeca 3
Neópolis 100 18
Nossa S. de Lourdes 12 147
Pacatuba 6 18
Propriá 10
Santana do S. Francisco 5
São Francisco 2
Telha 0

SERGIPE 3.152 3.853

Região/Município
Casos

Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES  * Dados sujeitos a alteração.
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e de 2015 e de 2016*, por Região de 

Municípios com incidência >300 casos 

prováveis de dengue no primeiro semestre em 2015 e 

2016 2015 2016

48 48,44 28,36
22 88,40 77,80
0 0,00 0,00
3 221,77 25,59
0 17,10 0,00
2 159,46 39,86
0 40,40 0,00

14 39,19 39,19
5 0,00 14,81
2 7,02 7,02

184 76,33 54,87
0 8,99 0,00
6 96,02 38,41
0 25,09 0,00
1 123,80 30,95
3 0,00 16,40
1 34,98 5,83
1 209,60 3,81

151 62,03 85,15
12 55,17 132,41
3 28,95 28,95
4 33,26 33,26
2 576,24 23,05

283 121,47 178,12
3 42,12 126,37
4 192,38 18,77
1 0,00 12,17
9 24,65 221,84

17 33,96 288,62
4 46,53 46,53

37 30,20 279,35
2 54,75 54,75
2 39,26 26,17

18 527,48 94,95
147 184,79 2.263,63
18 42,36 127,08
7 33,72 23,60
1 65,73 13,15
7 51,99 181,96
6 0,00 189,27

3.853 140,53 171,78

Incidência (nº casos por 100 mil/hab)

* Dados sujeitos a alteração. 
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1.1. Gravidade dos casos e óbitos por dengue 

No primeiro semestre de 2015 houve três casos graves de dengue sendo que um evoluiu para 

óbito. No mesmo período 2016, ocorreu um caso grave e um óbito conforme Sistema de 

Agravos de Notificação Compulsória - SINAN. No Sistema de Informação sobre Mortalidade –

SIM há mais um óbito em investigação. 

Quanto aos sorotipos virais circulantes, em 2015, das amostras positivas (11 amostras) para 

vírus do dengue, em 90,9% foram identificados o sorotipo DEN1 e 9,1% DEN4. Em 2016, no 

primeiro semestre, não houve amostra positiva para NS1. 

 

2. FEBRE DO CHIKUNGUNYA 

Em Sergipe, no mês de outubro de 2014, foi detectado o primeiro paciente positivo, residente 

no município de São Cristovão. Na época, foram colhidas 68 amostras de casos suspeitos da 

doença sendo apenas esta amostra positiva, tratando-se de um (1) caso importado do 

município de Feira de Santana/BA. Em julho de 2015, foi registrado o primeiro caso autóctone 

de chikungunya, em paciente do município de Aracaju. Desde então vem crescendo o número 

de municípios com circulação do vírus (SERGIPE, 2016). 

A doença vem ocorrendo em Sergipe desde 2015, quando foram registrados 2.679 casos 

prováveis de chikungunya durante o ano no território estadual. O registro de pessoas com 

sintomas da doença foi intensificado nos meses de novembro e dezembro, como pode ser 

observado na Figura 6. 

A transmissão continuou intensa no primeiro semestre de 2016, período em que foram 

registrados 4.899 casos prováveis da doença o que corresponde a um aumento de 1.631,39% 

se comparado aos primeiros seis meses de 2015, quando houve registro de 283 casos 

prováveis (Figura 6 e Tabela 2) 

A análise por bimestre mostra que, apesar da elevação dos casos nos primeiros seis meses de 

2016, houve discreta queda de 4,54% dos casos prováveis de dengue no segundo bimestre 

(março/abril) se comparado ao primeiro e de 69,23% no terceiro bimestre (maio/junho) em 

relação ao segundo (Figura 7). 
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100 casos), (Figura 8), mostrando

das regiões que apresentaram incidências média

no estado, retratando a disseminação do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Casos prováveis de chikungunya por mês de 
inicio de sintomas. Sergipe, 2015 e 2016* (
semestre). 

Incremento de 1.631,09 %

 
 
 
 
 

 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES  * Dados sujeitos a alteração
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de 2015, observou-se que três regiões registraram

(100 a 300 casos por 100mil/hab.) e uma apresentou alta incidência (superior a 300 casos) em 

as sete regiões de saúde apresentaram baixa incidência

mostrando a intensidade da transmissão. O contingente populacional 

apresentaram incidências média e alta corresponde a 73,88% da população 

retratando a disseminação do vírus Chikungunya no território sergipano

. Casos prováveis de chikungunya por mês de 

intomas. Sergipe, 2015 e 2016* (primeiro 

Figura 7. Casos prov

bimestre 2016* em Sergipe

 

4,54%

Incremento de 1.631,09 % 
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* Dados sujeitos a alteração 
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Figura 8. Comparativo da Inci
Região de Saúde, no primeiro semestre

 

                                               FONTE: Dados: 
                                               * Dados sujeitos a alteração.

Observa-se que apesar da situação epidemiológica da febre do chikungunya no território 

estadual, 11 municípios, distribuídos em quatro das sete regiões de saúde, não registraram

casos com suspeita da doença em 2016. Esse quantitativo representa 14,66% dos municípios 

do estado. O maior número de municípios sem notificação (7) pertence à região de Propriá, 

correspondendo a 43,75 % dos 16 municípios que a compõe 

No primeiro semestre de 2016, 

chikungunya, 64,06% (41)apresentaram 

mil/habitantes;17,18% (11)de 100 a 300 

de incidência superior a 300 casos por 100 mil habitantes.

com alta incidência faz parte da região de 

apresenta  a taxa de incidência 

O município com a segunda maior

de Itabaiana. A terceira ,ocorreu em São Cristovão (

Aracaju (Tabela 2).  

Em 2015, dos 30 municípios que notificar

Comparativo da Incidência de casos prováveis de Ch
Região de Saúde, no primeiro semestre de 2015/2016*, Sergipe. 

Dados: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS
* Dados sujeitos a alteração. 

 

se que apesar da situação epidemiológica da febre do chikungunya no território 

estadual, 11 municípios, distribuídos em quatro das sete regiões de saúde, não registraram

com suspeita da doença em 2016. Esse quantitativo representa 14,66% dos municípios 

do estado. O maior número de municípios sem notificação (7) pertence à região de Propriá, 

correspondendo a 43,75 % dos 16 municípios que a compõe (Tabela 2).

 dos 64 municípios (85,33%) que notificaram casos prováveis de 

apresentaram incidência menor que 

)de 100 a 300 casos por 100 mil/habitantes; 

00 casos por 100 mil habitantes.O maior número de municípios (

parte da região de Estância; destacando o município de Umbaúba

incidência mais elevada do Estado de 1.951,52% 

O município com a segunda maior taxa foi São Miguel do Aleixo(1.768,32

ocorreu em São Cristovão (1.768,32), município situado na região de 

municípios que notificaram casos de da doença, 28(93,33
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estadual, 11 municípios, distribuídos em quatro das sete regiões de saúde, não registraram 

com suspeita da doença em 2016. Esse quantitativo representa 14,66% dos municípios 

do estado. O maior número de municípios sem notificação (7) pertence à região de Propriá, 

(Tabela 2). 

notificaram casos prováveis de 

menor que 100 casos por 100 

e 18,75% (12) com taxa 

O maior número de municípios (6) 

; destacando o município de Umbaúba que 

% casos por 100.000/hab. 

1.768,32pertencente a região 

), município situado na região de 

da doença, 28(93,33%) apresentaram 



 

 

 

8 

incidência (baixa) menor que 100 casos por 100 mil/habitantes, um (3,33%) registrou taxa de 

incidência (média) de 100 a 300 casos e um (3,33%), incidência (alta) maior que 300 

casos,sendo esta registrada em Moita bonita(Tabela 2). 

Tabela 2 .Comparativo de casos prováveis e incidência de Chikungunya no primeiro 
quadrimestre de 2015 e de 2016*, por Região de Saúde e municípios de Sergipe. 

 

 

 FONTE: Dados: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES. * Dados sujeitos a alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2015 2016

N.S. DA GLÓRIA 10 97 321,38 57,31

Canindé de São Francisco 8 73 28,29 258,14

Feira Nova 0 1 0,00 17,94

Gararu 0 6 0,00 51,18

Gracho Cardoso 0 0 0,00 0,00

Itabi 0 5 0,00 99,66

Monte Alegre de Sergipe 0 1 0,00 6,73

Nossa Senhora da Glória 1 8 2,80 22,39

Poço Redondo 0 2 0,00 5,92

Porto da Folha 1 1 3,51 3,51

N.S. DO SOCORRO 9 544 29,22 162,21

Capela 0 1 0,00 3,00

Carmópolis 1 226 6,40 1.446,68

Cumbe 0 3 0,00 75,28

General Maynard 0 1 0,00 30,95

Japaratuba 0 2 0,00 10,94

Maruim 0 1 0,00 5,83

Nossa Senhora das Dores 2 10 7,62 38,11

Nossa Senhora do Socorro 6 282 3,38 159,01

Pirambu 0 7 0,00 77,24

Rosário do Catete 0 2 0,00 19,30

Santo Amaro das Brotas 0 5 0,00 41,58

Siriri 0 4 0,00 46,10

PORPRIÁ 16 98 12,62 61,68

Amparo de São Francisco 0 0 0,00 0,00

Aquidabã 1 2 4,69 9,38

Brejo Grande 0 0 0,00 0,00

Canhoba 0 2 0,00 49,30

Cedro de São João 0 0 0,00 0,00

Ilha das Flores 0 2 0,00 23,26

Japoatã 14 74 105,70 558,70

Malhada dos Bois 0 0 0,00 0,00

Muribeca 1 1 13,09 13,09

Neópolis 0 1 0,00 5,27

Nossa Senhora de Lourdes 0 4 0,00 61,60

Pacatuba 0 3 0,00 21,18

Propriá 0 9 0,00 30,35

Santana do São Francisco 0 0 0,00 0,00

São Francisco 0 0 0,00 0,00

Telha 0 0 0,00 0,00

SERGIPE 283 4.899 12,62 218,42

Região/Município
casos Incidência (nº casos por 100 mil/hab)

2015 2016 2015 2016

ARACAJU 74 2116 8,92 255,04

Aracaju 61 640 9,64 101,15

Barra dos Coqueiros 6 19 20,92 66,26

Divina Pastora 0 7 0,00 143,15

Itaporanga d'Ajuda 0 19 0,00 57,03

Laranjeiras 1 10 3,43 34,33

Riachuelo 0 0 0,00 0,00

Santa Rosa de Lima 0 6 0,00 153,34

São Cristóvão 6 1415 6,90 1.626,83

ESTÂNCIA 28 1589 11,50 652,68

Arauá 0 52 0,00 491,77

Boquim 0 32 0,00 119,63

Cristinápolis 4 4 22,33 22,33

Estância 4 351 5,85 513,12

Indiaroba 1 139 5,75 799,54

Itabaianinha 7 382 16,91 922,62

Pedrinhas 0 9 0,00 95,25

Santa Luzia do Itanhy 2 129 14,46 932,35

Tomar do Geru 7 12 53,03 90,91

Umbaúba 3 479 12,22 1.951,52

ITABAIANA 129 284 68,77 114,22

Areia Branca 1 6 5,51 33,03

Campo do Brito 0 6 0,00 33,60

Carira 0 5 0,00 23,27

Frei Paulo 3 19 19,94 126,27

Itabaiana 80 55 85,50 58,78

Macambira 0 33 0,00 483,59

Malhador 0 1 0,00 7,94

Moita Bonita 42 12 369 105,31

Nossa Senhora Aparecida 0 0 0,00 0,00

Pedra Mole 0 1 0,00 31,26

Pinhão 0 22 0,00 341,61

Ribeirópolis 3 52 16,34 283,19

São Domingos 0 3 0,00 27,34

São Miguel do Aleixo 0 69 0,00 1.768,32

LAGARTO 17 171 6,60 66,37

Lagarto 6 36 5,87 35,21

Poço Verde 0 0 0,00 0,00

Riachão do Dantas 3 6 15,02 30,04

Salgado 2 26 9,96 129,46

Simão Dias 2 100 4,94 246,76

Tobias Barreto 4 3 7,79 5,84

Região/Município
casos Incidência (nº casos por 100 mil/hab)



 

 

 

 

 

O resultado desta análise demonstrou que, em 2016, assim como dengue, houve agravamento 

do perfil epidemiológico da febre Chikungunya, no primeiro semestre, observado

principalmente, no aumento do número 

300 casos por 100 mil habitantes

percentual, essa elevação corresponde a 1.1000%.

2015 foi de 368,58 ocorrida no município 

de Umbaúba alcançou o patamar de 1.951,52

 
Figura 9. Febre Chikungunya: Incidência superior a 300 casos prováveis por 
100.000 habitantes, por municí
de 2015e de 2016 em Sergipe

FONTE: Dados: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

 *Dados sujeitos a alteração 

 

 

O resultado desta análise demonstrou que, em 2016, assim como dengue, houve agravamento 

do perfil epidemiológico da febre Chikungunya, no primeiro semestre, observado

do número de municípios que apresentaram incidência 

300 casos por 100 mil habitantes, passando de um, em 2015, para 12 municípios

percentual, essa elevação corresponde a 1.1000%. Além disso, a mais elevada 

da no município de Moita Bonita, enquanto que em

patamar de 1.951,52 casos por 100 mil habitantes 

Febre Chikungunya: Incidência superior a 300 casos prováveis por 
100.000 habitantes, por município e região de saúde, no primeiro semestre 
de 2015e de 2016 em Sergipe. 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES 
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O resultado desta análise demonstrou que, em 2016, assim como dengue, houve agravamento 

do perfil epidemiológico da febre Chikungunya, no primeiro semestre, observado, 

que apresentaram incidência maior que 

12 municípios em 2016. Em 

mais elevada incidência de 

, enquanto que em 2016, o município 

l habitantes (Figura 9). 

Febre Chikungunya: Incidência superior a 300 casos prováveis por 
pio e região de saúde, no primeiro semestre 
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2.1 Óbito por Chikungunya 
 

Há registro de dois óbitos causados pela doença no SINAN e um óbito em investigação no SIM, 

referentes ao primeiro semestre de 2016. No mesmo período do ano anterior não houve 

registro de óbito. 

 
 

3. FEBRE DO ZIKA VÍRUS 

A transmissão autóctone de febre pelo Zika vírus no país foi confirmada em abril de 2015. Em 

Sergipe, no mesmo ano, foram registrados 148 casos prováveis de Zika no SINAN.  Das 

amostras enviadas ao Laboratório Central do estado - LACEN/SE para diagnóstico da doença, 

74 foram examinadas pelo método PCR não havendo detecção do vírus em nenhuma delas. 

Em 2016, no período de janeiro a junho, foram registrados 350 casos de prováveis de Zika no 

SINAN por 29 municípios (38,66% dos municípios do estado). Não houve registro de pessoas 

com sintomas da doença em 46 municípios (61,33%), porém, chama atenção que 32  destes 

municípios silenciosos registraram casos de microcefalia em seus territórios.  

Dos 29 municípios acima citados, 26 apresentaram baixa incidência para a doença, os 

municípios de Canindé (254,61) e Umbaúba (138,52) registraram media incidência e o São 

Miguel do Aleixo apresentou alta (>300) incidência registrando 1.768,32 casos por 100 mil 

habitantes.  

Quanto á detecção do vírus, no primeiro semestre de 2016, foram examinadas 1.066 amostras 

pelo LACEN/SE para diagnóstico da doença. Destas 1.029 amostras tiveram resultado negativo 

para o Zika vírus, 10 foram inconclusivas e 27 apresentaram resultado positivo, sendo a 

autoctonia detectada no mês de abril. A confirmação do Zika vírus foi em pacientes residentes 

nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Itabaiana, Laranjeiras, Nossa 

Senhora do Socorro, Poço Redondo, Riachão do Dantas, São Cristóvão, São Miguel do Aleixo, 

Simão Dias e Siriri. 

 

 

 



 

 

 

4. CONCOMITÂNCIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA

 

Na Figura 10 observa-se o surgimento

semestre de 2015, sendo dengue

Nesse mesmo período, em 2016

território estadual, sendo, porém,

 Quanto ao mês de transmissão,

propagação viral das três arboviroses,

apresentaram sintomas de dengue,

meses subsequentes. Esse cenário

 

FONTE: Dados: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

 

O resultado da análise da circulação das arboviroses

município mostrou que 36 municípios (

casos por 100 mil habitantes de pelo menos uma arbovirose

Figura10. Casos prováveis de Dengue, Chikungunya e Zika
por mês de início de sintomas no primeiro 
e 2016 em Sergipe. 

CONCOMITÂNCIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA 

rgimento de casos suspeitos de chicungunya

dengue a doença com maior quantitativo de

2016, observa-se aumento de notificações

ém, dengue e chikungunya as mais expressivas.

transmissão, os dados do SINAN mostram que

arboviroses, expressa na elevação de nú

dengue, chikungunya e Zika, havendo 

cenário ratifica a simultaneidade viral (Figura

Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES *Dados sujeitos a alteração

circulação das arboviroses dengue, chikungunya e Zika

municípios (48%) do estado apresentaram incidência superior a 100 

de pelo menos uma arbovirose. Destes, 13

Chikungunya e Zika 

primeiro semestre de 2015 

Figura11. Quantitativo de municípios
a 100 casos por 100.000/hab. de dengue, chikungunya e zik
no primeiro semestre de 2016 em Sergipe.

11 

chicungunya e zika, no primeiro 

de notificações no estado. 

notificações das três doenças no 

expressivas. 

que em fevereiro ocorreu 

número de pessoas que 

 queda progressiva nos 

Figura 10). 

 

*Dados sujeitos a alteração 

dengue, chikungunya e Zika por 

incidência superior a 100 

Destes, 13 municípios registraram 

Quantitativo de municípios com Incidência superior 

a 100 casos por 100.000/hab. de dengue, chikungunya e zika 
2016 em Sergipe. 



 

 

 

12 

incidência maior que casos por 100 mil habitantes de dengue; dez municípios apresentaram 

incidência superior a 100 casos de chikungunya; outros dez registraram, simultaneamente, 

dengue e chikungunya; dois  municípios, com casos de chikungunya e Zika; o município de 

Umbaúba registrou incidência de mais de 100 casos por 100 mil habitantes das três 

arboviroses (Tabela 3). 

Tabela 3 . Casos prováveis e incidência de dengue, chikungunya e Zika no primeiro 
quadrimestre de 2016*, por Região de Saúde e municípios de Sergipe. 

 

 

 

            FONTE: Dados: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES *Dados sujeitos a alteração 

 

 

Incidência (nº casos por 100 mil/hab)

Dengue Chik Zika Dengue Chik Zika
ARACAJU 901 2116 67 108,60 255,04 8,08

Aracaju 657 640 23 103,83 101,15 3,63

Barra dos Coqueiros 54 19 13 188,30 66,26 45,33

Divina Pastora 2 7 0 40,90 143,15 0,00

Itaporanga d'Ajuda 31 19 17 93,05 57,03 51,03

Laranjeiras 9 10 0 30,90 34,33 0,00

Riachuelo 3 0 0 29,90 0,00 0,00
Santa Rosa de Lima 2 6 0 51,11 153,34 0,00

São Cristóvão 143 1.415 14 164,41 1.626,83 16,10

ESTÂNCIA 1.550 1.589 74 636,66 652,68 30,40
Arauá 11 52 7 104,03 491,77 66,20

Boquim 19 32 4 71,03 119,63 14,95

Cristinápolis 0 4 0 0,00 22,33 0,00
Estância 63 351 5 92,10 513,12 7,31

Indiaroba 44 139 7 253,09 799,54 40,26

Itabaianinha 1.252 382 4 3.023,86 922,62 9,66

Pedrinhas 15 9 1 158,75 95,25 10,58

Santa Luzia do Itanhy 20 129 12 144,55 932,35 86,73

Tomar do Geru 7 12 0 53,03 90,91 0,00

Umbaúba 119 479 34 484,82 1.951,52 138,52

ITABAIANA 217 284 97 87,27 114,22 39,01

Areia Branca 15 6 0 82,58 33,03 0,00

Campo do Brito 32 6 0 179,19 33,60 0,00

Carira 1 5 0 4,65 23,27 0,00

Frei Paulo 0 19 4 0,00 126,27 26,58

Itabaiana 61 55 6 65,19 58,78 6,41

Macambira 5 33 0 73,27 483,59 0,00

Malhador 5 1 0 39,69 7,94 0,00

Moita Bonita 3 12 7 26,33 105,31 61,43

Nossa Senhora Aparecida 2 0 0 22,65 0,00 0,00
Pedra Mole 76 1 0 2.375,74 31,26 0,00

Pinhão 12 22 2 186,34 341,61 31,06

Ribeirópolis 4 52 0 21,78 283,19 0,00
São Domingos 1 3 9 9,11 27,34 82,03

São Miguel do Aleixo 0 69 69 0,00 1.768,32 1.768,32

LAGARTO 670 171 9 260,06 66,37 3,49

Lagarto 16 36 1 15,65 35,21 0,98

Poço Verde 23 0 0 98,22 0,00 0,00
Riachão do Dantas 19 6 1 95,11 30,04 5,01

Salgado 33 26 3 164,32 129,46 14,94

Simão Dias 46 100 4 113,51 246,76 9,87

Tobias Barreto 533 3 0 1.037,47 5,84 0,00

casos
Região/Município

Dengue Chik Zika Dengue Chik Zika
N.S. DA GLÓRIA 48 97 75 28,36 57,31 44,31

Canindé de São Francisco 22 73 72 77,80 258,14 254,61

Feira Nova 0 1 0 0,00 17,94 0,00

Gararu 3 6 2 25,59 51,18 17,06

Gracho Cardoso 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Itabi 2 5 0 39,86 99,66 0,00

Monte Alegre de Sergipe 0 1 0 0,00 6,73 0,00

Nossa Senhora da Glória 14 8 0 39,19 22,39 0,00

Poço Redondo 5 2 1 14,81 5,92 2,96

Porto da Folha 2 1 0 7,02 3,51 0,00

N.S. DO SOCORRO 184 544 23 54,87 162,21 6,86

Capela 0 1 0 0,00 3,00 0,00

Carmópolis 6 226 1 38,41 1.446,68 6,40

Cumbe 0 3 0 0,00 75,28 0,00

General Maynard 1 1 0 30,95 30,95 0,00

Japaratuba 3 2 0 16,40 10,94 0,00

Maruim 1 1 0 5,83 5,83 0,00

Nossa Senhora das Dores 1 10 0 3,81 38,11 0,00

Nossa Senhora do Socorro 151 282 22 85,15 159,01 12,41

Pirambu 12 7 0 132,41 77,24 0,00

Rosário do Catete 3 2 0 28,95 19,30 0,00

Santo Amaro das Brotas 4 5 0 33,26 41,58 0,00

Siriri 2 4 0 23,05 46,10 0,00

PROPRÁ 283 98 5 178,12 61,68 3,15
Amparo de São Francisco 3 0 0 126,37 0,00 0,00

Aquidabã 4 2 0 18,77 9,38 0,00

Brejo Grande 1 0 0 12,17 0,00 0,00

Canhoba 9 2 0 221,84 49,30 0,00

Cedro de São João 17 0 0 288,62 0,00 0,00
Ilha das Flores 4 2 1 46,53 23,26 11,63

Japoatã 37 74 4 279,35 558,70 30,20

Malhada dos Bois 2 0 0 54,75 0,00 0,00

Muribeca 2 1 0 26,17 13,09 0,00

Neópolis 18 1 0 94,95 5,27 0,00

Nossa Senhora de Lourdes 147 4 0 2.263,63 61,60 0,00

Pacatuba 18 3 0 127,08 21,18 0,00

Propriá 7 9 0 23,60 30,35 0,00

Santana do São Francisco 1 0 0 13,15 0,00 0,00

São Francisco 7 0 0 181,96 0,00 0,00

Telha 6 0 0 189,27 0,00 0,00

SERGIPE 3.853 4.899 350 171,78 218,42 15,60

Região/Município
casos Incidência (nº casos por 100 mil/hab)
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Apesar da concomitância e expansão das arboviroses no estado, na Tabela 3 pode ser 

observado que municípios, ainda que apresentando incidência acima de 100 casos por 100 mil 

habitantes de alguma destas doenças, não registrou casos com sintomas das demais. 

Ressalta-se que a notificação/investigação/diagnóstico laboratorial, oportunamente, dos casos, 

é medida essencial para que a vigilância seja capaz de acompanhar o padrão de transmissão 

das doenças no território municipal e a curva endêmica para que seja hábil em predizer 

possíveis cenários epidêmicos e orientar as medidas cabíveis. 

Além disso, Dengue, Febre de chikungunya e doença aguda pelo Zika vírus conforme Portaria 

nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, compõem a lista de doenças de notificação compulsória, a 

qual, no Capitulo I, Art. 2º define notificação compulsória como: “comunicação obrigatória à 

autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos 

estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou 

confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, descritos no anexo, podendo ser 

imediata ou semanal”. 

Portanto, todos os casos suspeitos (sendo ou não confirmados) devem ser obrigatoriamente, 

notificados semanalmente à Vigilância Epidemiológica do município para serem digitados no 

SINAN. São as unidades de saúde as principais fontes de detecção de casos suspeitos e, 

também, fontes de dados para os serviços de vigilância. A rápida coleta de informações nestas 

unidades e a qualidade destes dados são essenciais para o desencadeamento oportuno de 

ações de controle e prevenção no nível local. Dessa forma, é fundamental a boa comunicação 

entre as equipes destas unidades e a vigilância epidemiológica e entomológica, conforme as 

Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue do Ministério da 

Saúde. 

 

5. MICROCEFALIA 

A partir do segundo semestre de 2015, com o aumento do numero dos casos de microcefalia 

no Brasil, o MS iniciou uma investigação ativa visando descobrir o nexo causal, chegando à 

associação com o zika vírus no final de novembro do mesmo ano. Com o lançamento do Plano 



 

 

 

Nacional de Enfrentamento da 

potencializadas quanto á ampliação dos laboratórios de referencia, investimentos em pesquisas 

científicas, repasse de recursos para as ações de prevenção junto aos municípios, assim como 

a instituição de salas de situação (nacional, estaduais e municipais) para que as ações fossem 

planejadas estrategicamente, intersetorialmente e monitoradas.

Em Sergipe, a elevação dos casos de microcefalia foi observada a partir do mês de agosto de 

2015 com a notificação de seis (6

o que alcançou maior pico de notificaç

microcefalia, finalizando o ano com 177 bebê

de 2016 houve 68 notificações 

 

 

 

 

FONTE: Dados: 

 

O registro de microcefalia, nestes dois períodos

confirmados, 61 descartados e 64 a serem investigado

72,40% foram investigados (181) e destes 

cinco foram confirmados, sendo em

Dias (01 cada); um foi descartado

Figura 12. Notificação de casos de microcefalia por mês 

nascimento de janeiro/2015 a junho/2016 em Sergipe.

Nacional de Enfrentamento da Microcefalia (PNEM), em dezembro de 2015, as ações foram 

potencializadas quanto á ampliação dos laboratórios de referencia, investimentos em pesquisas 

científicas, repasse de recursos para as ações de prevenção junto aos municípios, assim como 

o de salas de situação (nacional, estaduais e municipais) para que as ações fossem 

planejadas estrategicamente, intersetorialmente e monitoradas. 

Em Sergipe, a elevação dos casos de microcefalia foi observada a partir do mês de agosto de 

seis (6) casos em todo território estadual, sendo o mês de novembro 

o que alcançou maior pico de notificações, quando foram registrados 64

finalizando o ano com 177 bebês suspeitos da síndrome.  

 (Figura 12). 

Dados: RESP/CIEVS/DVS/SES-NEST/SES. Dados sujeitos a revisão.

nestes dois períodos, totalizou 245 casos

confirmados, 61 descartados e 64 a serem investigado (Figura 13). 

dos (181) e destes 66,29% foram confirmados. 

, sendo em Aracaju (02), Japaratuba, Nossa Senhora

um foi descartado em Ribeirópolis e quatro estão em investigação.

Figura 13. Notificação e resultado de investigação de casos 

e óbitos de microcefalia de janeiro
Sergipe. 

Notificação de casos de microcefalia por mês de 

nascimento de janeiro/2015 a junho/2016 em Sergipe. 
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Microcefalia (PNEM), em dezembro de 2015, as ações foram 

potencializadas quanto á ampliação dos laboratórios de referencia, investimentos em pesquisas 

científicas, repasse de recursos para as ações de prevenção junto aos municípios, assim como 

o de salas de situação (nacional, estaduais e municipais) para que as ações fossem 

Em Sergipe, a elevação dos casos de microcefalia foi observada a partir do mês de agosto de 

casos em todo território estadual, sendo o mês de novembro 

64 casos de crianças com 

suspeitos da síndrome.  No primeiro semestre 

Dados sujeitos a revisão. 

casos, destes 120 foram 

 Dos casos notificados, 

66,29% foram confirmados. Ocorreram dez óbitos, 

Senhora das Dores e Sião 

em investigação. 

Notificação e resultado de investigação de casos 

e óbitos de microcefalia de janeiro/2015 a junho/2016 em 
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Região/Município
Notificados  
(2015-2016)

Confirmados Descartados 
 Em 

investigação

ARACAJU 88 31 18 39

Aracaju 64 25 16 23

Barra dos Coqueiros 1 - 1 -

Divina Pastora 2 - - 2

Itaporanga D'Ajuda 6 2 - 4

Laranjeiras 4 2 - 2

Riachuelo 3 - 1 2

Santa Rosa de Lima - - - -

São Cristóvão 8 2 - 6

ESTÂNCIA 33 19 11 3

Arauá - - - -

Boquim - - - -

Cristinapolis 2 2 - -

Estância 3 - 3 -

Indiaroba 3 - 3 -

Itabaianiha 10 7 3 -

Pedrinhas 2 1 - 1

Santa Luzia do Itanhy 3 2 - 1

Tomar do Geru 5 4 1 -

Umbaúba 5 3 1 1

ITABAIANA 27 19 5 3

Areia Branca - - - -

Campo do Brito - - - -

Carira 1 1 - -

Frei Paulo 3 2 1 -

Itabaiana 13 9 2 2

Macambira - - - -

Malhador 3 3 - -

Moita Bonita 1 - 1 -

Nossa S. Aparecida 1 - - 1

Pedra Mole - - - -

Pinhão - - - -

Ribeirópolis 3 2 1

São Domingos 1 1 - -

São Miguel do Aleixo 1 1 - -

LAGARTO 22 12 6 4

Lagarto 7 3 3 1

Poço Verde 1 1 - -

Riachão do Dantas 4 3 - 1

Salgado 4 1 1 2

Simão Dias 4 3 1 -

Tobias Barreto 2 1 1 -

 CASOS DE MICROCEFALIA

Região/Município
Notificados  
(2015-2016)

Confirmados Descartados 
 Em 

investigação

NOSSA S. DA GLÓRIA 18 10 4 4

Canindé de S. Francisco 1 - - 1

Feira Nova 1 - 1 -

Gararu - - - -

Gracho Cardoso 1 - - 1

Itabi - - - -

Monte Alegre 1 1 - -

Nossa S. da Glória 7 6 - 1

Poço Redondo 6 3 2 1

Porto da Folha 1 - 1 -

NOSSA S. DO SOCORRO 40 21 10 9

Capela 4 1 1 2

Carmópolis - - - -

Cumbe 1 1 - -

General Maynard - - - -

Japaratuba 3 2 - 1

Maruim 1 1 - -

Nossa S. das Dores 2 1 1 -

Nossa S. Socorro 22 12 7 3

Pirambu 2 1 - 1

Rosário do Catete - - - -

Santo Amaro das Brotas 3 - 1 2

Siriri 2 2 - -

PROPRIÁ 17 8 7 2

Amparo de S. Francisco 1 1 - -

Aquidabã 2 1 1 -

Brejo Grande - - - -

Canhoba - - - -

Cedro de São João - - - -

Ilha das Flores - - - -

Japoatã 1 1 - -

Malhada dos Bois - - - -

Muribeca 2 2 - -

Neópolis 2 - 1 1

Nossa. S. de Lourdes 1 1 - -

Pacatuba 2 1 1 -

Propriá 3 1 2 -

Santana do S. Francisco 3 - 2 1

São Francisco - - - -

Telha - - - -

SERGIPE 245 120 61 64

 CASOS DE MICROCEFALIA

A região com o maior registro de microcefalia foi a de Aracaju com 88 notificações seguida da 

região de Nossa Senhora do Socorro com 40 casos (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Casos de microcefalia no primeiro semestre de 2016*, por Região de Saúde em 
municípios de Sergipe. 

 

 

FONTE: Dados: RESP/CIEVS/DVS/SES-NEST/SES. Dados sujeitos a revisão. 
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6. Aedes aegypti: VETOR DA TRÍPLICE EPIDEMIA 

O A. aegypti é um dos mosquitos mais importantes, epidemiologicamente, devido a seu papel 

na transmissão de doenças. Originário do Egito, na África, o A. aegypti, vem se espalhando nos 

países tropicais e subtropicais. No continente americano chegou através de embarcações que 

aportaram do Brasil para o tráfico de escravos, segundo estudo do Instituto Oswaldo Cruz 

(IOC). 

O combate ao A. aegypti, no Brasil, foi institucionalizado de forma sistematizada, a partir do 

século XIX, quando diversas epidemias de febre amarela urbana ocorriam no país, levando à 

morte milhares de pessoas (BRASIL, 2001).  

No Estado de Sergipe, a infestação pelo A. aegypti foi iniciada na capital Aracaju e no 

município de Laranjeiras no ano de 1977. Ao longo dos anos o mosquito foi se dispersando de 

maneira tal que em 1999 já se fazia presente nos 75 municípios. O atual quadro epidemiológico 

reflete bem a dificuldade no controle do mosquito. 

O A. aegypti se desenvolve através de metamorfose completa, e o ciclo de vida compreende 

quatro fases: ovo, larva (quatro estágios larvários), pupa e adulto (BRASIL, 2001). O controle 

do vetor, centrado nas fases de larvas e pupas, que se desenvolvem na água, se dá através da 

visita domiciliar, realizada pelo agente de endemias e pelo supervisor, uma atividade 

fundamental para verificar a presença de criadouros, orientar os residentes sobre a eliminação 

dos mesmos, sobre medidas preventivas, identificação de focos e tratamento (biológico, 

mecânico, químico, etc.). É utilizada também para realizar levantamento de índices de 

infestação pelo Aedes. 

A atividade de levantamento do índice fornece informações importantes para nortear gestores 

no planejamento e execução das ações de controle do mosquito, a exemplo do Índice de 

Infestação Predial (IIP) que mostra o percentual de imóveis encontrados com larvas do Aedes 

no total de imóveis eleitos para pesquisa de larvas (inspecionados), apontando o risco de 

adoecimento da população pelas doenças transmitidas pelo vetor. 

Os limiares de risco de transmissão pelo Aedes, para os indicadores obtidos mediante 

levantamento, visando à prevenção e controle de epidemias de arboviroses (BRASIL, 2009), 

são: 
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Figura 14. Classificação dos Índices de Infestação 
Predial (IIP), por Aedes aegypti. 

IIP (%) Classificação 

< 1 Satisfatório 

1-3,9 Alerta 
> 3,9 Risco 

  FONTE: Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD)/SVS/MS 

Os resultados referentes ao levantamento de índice realizado pelos municípios em maio/2016, 

conforme dados do Núcleo de Endemias - NE da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS)/SES, 

revelou que 18,66% (14) encontravam-se em situação de baixo risco de epidemia por vírus 

transmitido pelo Aedes, devido ter sido encontrado larvas do mosquito em menos de 1% dos 

imóveis pesquisados; 49,33% dos municípios (37) estavam em  situação de alerta com 1 a 

3,9% dos imóveis com foco do mosquito; 10,66% (8 municípios) estavam em situação de risco 

de epidemia,  com IIP >3,9%, variando de  4,3% a 10,4% dos imóveis pesquisados 

encontrados com larvas de Aedes. Não constam informações sobre levantamento em 21,33% 

(16) dos municípios (Figura 15). 

A comparação do resultado dos levantamentos de índice referentes a maio de 2015 e de 2016 

em relação a classificação de risco (Figura 14) mostra que  houve redução de 46,66% no 

quantitativo de municípios com infestação superior a 3,9% (alto risco de epidemia)  e elevação 

de 7,69% do numero de municípios em situação satisfatória (índice de infestação inferior a 1%). 

Houve, também, redução 17,77 % no número de municípios com infestação de 1 a 3,9 (alerta).  

Porém, o aumento de 1.500% da quantidade de municípios sem informação de levantamento 

de índice aponta agravamento da situação de risco, visto que o levantamento do índice através 

da amostragem de imóveis e criadouros com água positivos para larvas de Aedes aegypti é um 

componente fundamental para a atividade de vigilância entomológica. A pesquisa larvária tem 

diferentes objetivos, conforme as Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias 

de Dengue (BRASIL, 2009). São eles: 

• Estratificação das áreas de risco entomológico; 

• Monitoramento das atividades de controle; e 

• Avaliação das metodologias de controle(ações realizadas).  



 

 

 

 

 

 

FONTE: Levantamento Indice maio 2015/2016/NE/DVS/
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Figura 15. Comparativo dos índices de 
aegyptimaio 2015 e  2016em Sergipe
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Nos municípios 37 com infestação de 1 a 3,9%, apesar de serem classificados como situação 

de alerta, observou-se  que sete (18,91%) destes apresentaram altas incidências para alguma 

das três arboviroses, nove (24,32%) registraram media incidência. Houve confirmação de 

microcefalia em 21 municípios. A mais elevada taxa de incidência de dengue no estadofoi 

de3.023,86 casos por 100mil/hab.) ocorreu no município de Itabaianinha que também registrou 

alta incidência (922,62 casos)de Chikungunya e confirmou sete casos de microcefalia. 

Dos 14 municípios com classificação satisfatória (IIP <1%), três (21,42%) apresentaram alta 

incidência para alguma arbovirose e cinco (35,71%) registraram média (100 a 300casos) 

incidência. Nove municípios confirmaram microcefalia em seus territórios.  

Quanto aos 16 municípios sem informação de índice de infestação, três (18,75%) 

apresentaram alta incidência para alguma das arbovirose e em oito  ocorreu média incidência. 

Observa-se que 12 municípios não notificaram casos suspeitos de Zika, no entanto cinco 

tiveram casos confirmados de microcefalia. 

Dos 22 municípios, com ocorrência de casos de dengue, chikungunya, zika e microcefalia, 

concomitantemente, até junho de 2016, 54,54% estavam em situação de alerta (índice de 

infestação de 1 a 3,9%); 22,72% apresentavam classificação considerada satisfatória (índice 

menor 1%); 13,63% em situação de risco de epidemia (índice superior a 3,9%); e 9,09% sem 

informação de dados entomológicos como mostra o Mapa 1. 
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Mapa* 1. Situação entomológica (IIP) e epidemiológica das arboviroses e 
Microcefalia, no primeiro semestre2016*, por município em Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE: Dados: SINAN/CIEVS/SISPNCD/ DVS/SES. Dados sujeitos a alteração. *Mapa criação: Sala de Situação/NEST/SES-SE 
 
 
 

II. AÇÕES DESENVOLVIDAS  

A partir da decretação de situação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional 

(ESPIN), pelo MS em novembro de 2015, a SES, os parceiros e o governo de Sergipe 

desencadearam várias ações, entre elas: 

• Publicou portaria de situação de emergência e instituiu Comitê Gestor para 

acompanhamento e avaliação da situação; 

• Decretou situação de emergência em todo território sergipano; 

• Instituiu a Sala Estadual de Situação com objetivo de coordenar e monitorar as ações de 

mobilização e combate ao vetor (A. aegypti), por meio de uma resposta integrada e 

intensificada com envolvimento de vários órgãos governamentais e de representação da 
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sociedade e dos municípios (Figura 17); 

• Publicou plano de contingência e elaborou plano de ação com parceria dos componentes 

da Sala Estadual; 

• Intensificou as ações da Brigada Itinerante, formada por agentes de endemias 

contratados; 

• Elaborou e publicou o Protocolo Estadual de Vigilância e Atenção à Saúde em resposta a 

ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo zika vírus; 

• Elaborou campanha de mídia e material gráfico; 

• Criou portal da Sala de Situação do controle do Aedes, com publicação de informações de 

orientação a população e profissionais; 

• Publica semanalmente Informe Epidemiológico sobre os dados das arboviroses e 

microcefalia, bem como ações desenvolvidas; 

• Capacitou profissionais de saúde, educação, defesa civil, entre outras áreas; 

• Elabora Informes analíticos de monitoramento da situação das arboviroses e microcefalia 

a cada 2 meses, além deste produto semestral, subsidiando os gestores da SES e municípios 

para tomada de decisão no controle das doenças, em tempo oportuno; 

• Mantém a Sala Estadual de Situação com representação intersetorial, conforme 

montagem inicial, discutindo quinzenalmente a situação no estado e definindo ações 

intersetoriais necessárias ao controle do Aedes; 

• Realizou Diagnóstico e Avaliação da situação das arboviroses e microcefalia, em 

documento especifico, que foi encaminhado ao MPF/SE e MPE, bem como ao COSEMS e aos 

75 gestores de saúde municipais, mais um documento disponibilizado para colaborar na 

tomada de decisão  pelos gestores de saúde e órgãos de controle; 

• Recebe acompanhamento e monitoramento pelo MPF/SE e MPE, referente às ações 

realizadas; 

• A OAB/SE passou a compor a Sala Estadual de Situação e a DESO tem sido parceira 

constante nas discussões sobre a situação de área no estado com intermitência de 
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abastecimento de água;  

• Vem apoiando e participando conjuntamente de ações desenvolvidas pelos vários 

parceiros, como por exemplo, o Conselho Federal e Estadual de Farmácia e a Universidade 

Federal de Sergipe/UFS; 

• Mantém orientação e solicitação a todos os municípios para a instalação de Salas 

Municipais de Situação ou Comitês, organizados de forma intersetorial para o enfrentamento da 

situação. 

 

Figura 17. Organograma da Sala Estadual de Situação e do Comitê Gestor 

 
 

 

FONTE: Sala Estadual de Situação de Sergipe/NEST/SES. 

 

 
 

III. CONCLUSÃO 

 

O ano de 2016 está se apresentando com maior registro de arboviroses, se comparado aos 

três anos anteriores. Análise entomoepidemiologica referente ao primeiro semestre evidencia 

agravamento do perfil epidemiológico das arboviroses no território sergipano, o que remete a 

infestação do mosquito nestes territórios a níveis não aceitáveis, necessitando, portanto, de 
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ações capazes de bloquear a transmissão dos vírus circulantes. Sendo os criadouros 

encontrados com larvas de Aedes, reservatórios de água, significa precariedade de 

saneamento básico com abastecimento irregular, situação que necessita ser revertida.   

A ação mais efetiva para prevenir as doenças transmitidas pelo A. aegypti continua sendo o 

controle do vetor. Para evitar a transmissão dos vírus, é fundamental que os municípios e a 

população reforcem as ações de eliminação dos possíveis criadouros de mosquitos, 

intensificando ações de limpeza urbana, de mobilização social e mantendo reservatórios que 

possam acumular água, totalmente vedados. Para obter um impacto maior, no menor tempo 

possível, é preciso que essas ações sejam realizadas de forma rotineira e intersetorial. 
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