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APRESENTAÇÃO GERAL

Este livro, apresenta a situação epidemiológica das principais arboviroses da 

lista de Doenças de Notificação Compulsória (Dengue, Chikungunya e Zika) e da 

microcefalia relacionada ao vírus Zika com dados entomoepidemiológicos (índice de 

manifestação predial, classificação de risco, número de ciclos de visitas domiciliares e 

tipos de vírus circulantes das arboviroses), através de painéis de indicadores. Os dados 

apresentados traz o impacto da mobimortalidade no Brasil e em Sergipe em 

determinado período com as consequências quando ocorre simultaneidade do vírus e 

as prioridades das ações para o controle da tríplice epidemia no estado.
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APRESENTAÇÃO

As informações apresentadas neste capítulo são referentes ao ano de 2018. 

Foram utilizadas as bases de dados estaduais do Sistema de Informações de Agravos 

de Notificação (Sinan), nas versões Net e Online, do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação LIRAa/LIA que trata dos Índices de 

Infestação Predial. Os dados da população foram obtidos das estimativas 

populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 

2015.

A finalidade desta análise é apresentar a situação epidemiológica referente às 

arboviroses no ano analisado, bem como informações do combate ao Aedes aegypti. 

Espera-se auxiliar na reflexão acerca das ações desenvolvidas e, consequentemente, 

contribuir na tomada de decisão para a melhoria do controle das arboviroses.

Dengue, chikungunya e zika são doenças de notificação compulsória e estão 

presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e 

Eventos de Saúde Pública, unificada pela Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de 

setembro de 2017, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2018).

Cenário Entomoepidemiológico 
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1.  PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS ARBOVIROSES

                                                    

Analisando a distribuição nas regiões de saúde do estado, todas registraram 

baixa incidência tanto de dengue quanto de chikungunya e zika.

Chama atenção o percentual de municípios sem notificação das três 

arboviroses, sendo que 92% não consta notificação de suspeitos de zika, 78,7% não 

apresentou registro de chikungunya e 37,3%, não registrou caso suspeito de dengue, o 

que evidencia subnotificação (MAPA 1).      

Os dados epidemiológicos utilizados na análise são referentes ao número de 

casos prováveis (excluindo os descartados) e de óbitos, bem como o coeficiente de 

incidência, calculado utilizando-se do número de casos novos prováveis dividido pela 

população de determinada área geográfica e expresso por 100 mil habitantes.

Em 2018, foram registrados no estado 237 casos prováveis de dengue, 39 de 

chikungunya e nove (9) de zika correspondendo às taxas incidências de 10,4 casos/100 

mil hab., 1,7 e 0,4, respectivamente, demonstrando baixa incidência (<100casos/100 

mil hab.) nas três doenças no ano avaliado.

A situação epidemiológica das arboviroses, em Sergipe, no ano de 2018, se 

apresentou com o registro das três arboviroses circulantes: dengue, chikungunya e zika 

vírus (SINAN, 2018). 

Em relação ao controle do vetor, são apresentados indicadores de índices de 

infestação, cobertura de visitas domiciliares e percentual de imóveis pendentes, 

obtidos através do Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue (SisPNCD). 

A análise foi realizada a partir do cruzamento destas informações. Ressalta-se que, 

para a avaliação do índice de Infestação Predial (IIP), deve-se seguir os critérios de 

classificação: satisfatório, menor que 1; alerta, de 1,0 a 3,9; e risco acima de 3,9.

13Cenário Entomoepidemiológico 
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Quanto ao período de início de sintomas, a análise mostrou o primeiro semestre 

com maior número de pessoas com sintomas das três doenças transmitidas pelo Aedes 

aegypti e ocorreu, principalmente, nos meses de fevereiro a maio, mantendo perfil 

sazonal.  Observa-se que, no segundo semestre, os meses de agosto, outubro e 

novembro tiveram o número de registro de casos de dengue aumentados em relação 

aos demais meses.  

Como mostra o gráfico 1, houve predominância de casos de dengue 

correspondendo a 83,2% das arboviroses circulantes neste ano. Os casos prováveis de 

chikungunya foram 13,7% e de zika, 3,2%. Esta conformação epidemiológica se 

identifica com a que ocorreu em 2017.

MAPA 1. Coeficiente de incidência de casos prováveis de dengue, chikungunya e zika por 
município de residência - Sergipe 2018.

Cenário Entomoepidemiológico 
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Quando analisado por doença, observou-se que a dengue foi a de menor 

percentual por critério laboratorial com apenas 18,6% dos casos, chikungunya, 44,6% e 

zika, 73,7%. Por critério clínico-epidemiológico, registrou-se 72,6%, 45,7% e 7,7%, 

respectivamente. Os percentuais de 8,8% dos casos dengue, 9,8% de chikungunya e 

19,2% de zika estavam como ignorado/branco. O baixo percentual de casos 

diagnosticados (confirmação e descarte) por laboratório aponta para a necessidade de 

aprimoramento da vigilância dos casos das arboviroses com coleta, investigação e 

encerramento oportunos, obtendo assim classificação final capaz de apontar o cenário 

futuro (Gráfico 2).

 A análise do critério de encerramento dos casos revelou que das 665 

notificações das arbovirores (dengue + chikungunya + zika) com início de sintomas, em 

2018, 24,4% foram encerrados por laboratório e 66,3% por critério clínico- 

epidemiológico. O campo critério de confirmação e descarte estava sem informação em 

3% dos casos. 

Cenário Entomoepidemiológico 
das Arboviroses em Sergipe - 2019

Gráfico 1. Casos prováveis de Dengue, Chikungunya e Zika por mês de início de 
sintomas em Sergipe-2018.

Fonte: Sinan online-net/DVS/SES
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Em período não-epidêmico, o diagnóstico laboratorial é fundamental para o 

conhecimento do perfil epidemiológico, das doenças transmitidas pelo Aedes, tendo 

como objetivo detectar precocemente a circulação viral para o início de ações de 

controle com a finalidade de interromper a transmissão. O monitoramento da circulação 

viral neste período permite verificar o potencial de magnitude de uma possível 

epidemia. A circulação de um novo sorotipo ou a recirculação de um sorotipo na área, 

após longo período sem a sua ocorrência (com a formação de uma população 

susceptível), pode ser o alerta para a ocorrência de uma epidemia de grande magnitude 

(BRASIL, 2009).  

A distribuição etária dos casos confirmados de dengue difere das demais 

arboviroses, visto que, exceto a faixa de 80 anos a mais, todos os grupos etários foram 

atingidos. Houve predominância em pessoas de 10 a 49 anos, correspondendo a 

71,7% dos casos. Chama atenção o percentual de 30% dos casos confirmados terem 

sido em crianças e adolescentes menores de 14 anos, grupo etário em que ocorreu 

66,7% dos casos dengue com sinal de alarme, sendo quatro casos dos seis ocorridos 

Cenário Entomoepidemiológico 
das Arboviroses em Sergipe - 2019

Gráfico 2. Percentual de diagnóstico por critério clinico e laboratorial dos casos de
arboviroses em Sergipe-2018.

Fonte: Sinan online-net/DVS/SES
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no ano. Foi registrado um caso dengue grave na faixa de 30 a 49 anos. Quanto a 

chikungunya, o maior número de casos confirmados foi no grupo de 20 a 49 anos e zika, 

um caso nos intervalos etários < ano, 10 a 14, 20 a 29 e 30 a 39 (Gráfico 3).

Cenário Entomoepidemiológico 
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Gráfico 3. Casos confirmados de Dengue, Chikungunya e Zika por faixa etária em 
Sergipe-2018.

Fonte: Sinan online-net/DVS/SES
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O caráter endêmico da dengue, no Brasil, e a recente introdução de outras 

arboviroses, tais como a febre de chikungunya e a febre do zika, trazem ao país o 

desafio de combater, com eficiência, o mosquito vetor, o Aedes aegypti (SOUZA, 2018).

Com o agravamento da situação, o poder público tem intensificado as ações de 

controle vetorial preconizadas em todo o país. Contudo, tais ações têm se mostrado 

ineficazes na redução do índice de infestação predial (IIP) do Aedes aegypti e, 

consequentemente, na manutenção de baixa incidência das doenças por ele 

transmitidas (SOUZA, 2018).

A vigilância baseada nas atividades já existentes no controle do Aedes aegypti 

provê bases para predição à ocorrência das doenças, permitindo intervenções 

adequadas para evitá-las. A pesquisa larvária amostral bimestral, para levantamentos 

rápidos de índices entomológicos (LIRAa/LIA) e a visita domiciliar bimestral em 100% 

dos imóveis são atividades preconizadas, entre outras, para avaliar e controlar a 

situação vetorial em municípios infestados. Esta é a vigilância entomológica 

preconizada em todo território sergipano, visto que todos os municípios se apresentam 

com disseminação e manutenção do vetor nos domicílios (BRASIL, 2009).

De acordo com as Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias 

de Dengue, o levantamento do índice é um componente fundamental para a atividade 

de vigilância entomológica tendo diferentes objetivos: estratificar áreas de risco 

entomológico, monitorar atividades de controle e avaliar as metodologias de controle 

através das visitas domiciliares realizadas (BRASIL, 2009).

O manual de Diretrizes Nacionais define, também, os parâmetros de risco de 

transmissão no território, considerando o indicador do LIRAa/LIA, o Índice de 

Infestação Predial – IIP, são: IIP < 1% = satisfatório; IIP  1% a 3,9% = alerta; > 3,9% = 

alto risco. Esses parâmetros são representados pelas cores verde, no nível satisfatório, 

amarelo, representando o nível de alerta e vermelho, o nível de alto risco 

(BRASIL,2009).

2.  PERFIL ENTOMOLÓGICO

Cenário Entomoepidemiológico 
das Arboviroses em Sergipe - 2019



19

Em 2018, houve seis levantamentos de índice com periodicidade bimestral para 

conhecimento da infestação pelo Aedes aegypti no estado. A análise dos dados 

referentes à presença de larvas do mosquito transmissor das arboviroses, mostra um 

maior número de municípios (40 a 47) em situação entomológica de alerta durante o 

ano, com infestação entre 1 a 3,9%. Com classificação satisfatória (< 1%) um 

quantitativo de 17 a 28 municípios. Em risco de epidemia por infestação maior que 

3,9%, de três a oito municípios. A partir do mês de março, com pico em maio, houve 

redução do número de municípios com baixo índice de infestação e elevação de alerta e 

risco. Ao cruzar com os dados epidemiológicos, observa-se que houve aumento dos 

casos, principalmente, dengue e chikungunya, a partir de fevereiro com pico em maio 

(Gráfico 4).

Cenário Entomoepidemiológico 
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Gráfico 4. Número de municípios conforme classificação de risco de Índices de 
Infestação Predial (IIP) - LIRAa/LIA em Sergipe, 2018.

Fonte: Sistema LIRAa/LIA/Núcleo Endemias/DVS/SES
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A visita domiciliar para verificar a presença de criadouros, orientar os residentes 

sobre a eliminação dos mesmos e sobre medidas preventivas, e tratamento (biológico, 

químico, mecânico etc.) é uma atividade fundamental para a redução dos índices de 

infestação. Esta deve ser realizada por ciclos de trabalho com periodicidade bimestral, 

em 100% (cobertura) dos imóveis programados, o que equivale a seis visitas anuais ao 

mesmo imóvel, conforme orientação das Diretrizes Nacionais para Prevenção e 

Controle de Epidemias de Dengue (BRASIL, 2009). 

Dos indicadores produzidos através das visitas são aqui trabalhados o número 

de ciclos de visitas realizados, os percentuais de imóveis visitados (cobertura) e 

pendentes (imóveis que por algum motivo o agente não pode entrar no dia da visita de 

rotina) em cada ciclo.  Cálculo da cobertura: número de imóveis visitados/ total de 

imóveis programados x 100; cálculo do índice de pendência: número de imóveis 

pendentes / total de imóveis visitados x 100. 

As informações geradas pela análise dos dados, referentes a 2018, mostram 

que, quanto ao número de ciclos, 81,5%(61) dos municípios do estado realizaram os 

seis ciclos de visitas preconizados, 6,7%(cinco) realizaram cinco ciclos de visitas, 

9,3%(sete) fizeram quatro ciclos e 2,7%(dois) realizaram três ciclos de visitas neste 

ano, conforme informações do SisPNCD base estadual.

Quanto às regiões de saúde, na região de Propriá, 93,8% dos municípios 

realizaram seis ciclos de visitas, o maior percentual entre as regiões; na região de 

Aracaju, 50% dos municípios concluíram seis ciclos. Nas regiões de Nossa Senhora do 

Socorro, de Estância, de Lagarto, de Nossa Senhora da Glória e Itabaiana, os 

percentuais foram de 91,7%, 90%, 83,3%, 77,8% e 71,4%, respectivamente. Estes 

percentuais demonstram que, em 2018, alguns municípios concluíram os ciclos no 

período de dois meses e outros em períodos maiores de tempo, motivo pelo qual não 

alcançaram o quantitativo preconizado.
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Quanto à cobertura de visitas no estado, o gráfico 5 mostra que, dos imóveis 

programados a serem visitados em cada ciclo, no primeiro ciclo teve a abrangência de 

92% de visitas realizadas, com queda acentuada nos ciclos subsequente chegando a 

48,9% no sexto ciclo.  Os dois últimos ciclos, com baixa cobertura, correspondem aos 

meses de setembro a dezembro, período bastante propício a reprodução do mosquito, 

visto que a variação sazonal das arboviroses está associada a uma determinada faixa 

de temperatura, à quantidade de chuvas e outros fatores ambientais que aceleram o 

ciclo reprodutivo e de desenvolvimento do mosquito facilitando a introdução e 

propagação do vírus na época do verão (LOPES, 2014).

A inconstância na cobertura das visitas ocorreu em todas as regiões, mesmo na 

região de Nossa Senhora do Socorro que atingiu cobertura acima de 90% em todos os 

ciclos. Mantiveram cobertura >80%, nos cinco primeiros ciclos, as regiões de Estância 

e Propriá. As de Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Itabaiana até o quarto. A de 

Aracaju até o terceiro, com redução intensificada nos dois últimos ciclos, chegando ao 

4,5% a cobertura (Gráfico 5). 

Cenário Entomoepidemiológico 
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Gráfico 5. Cobertura de visita domiciliar para controle  no estado e Regiões de Aedes aegypti
Saúde por ciclo-em Sergipe 2018.

Fonte: Sistema LIRAa/LIA/Núcleo Endemias/DVS/SES
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A manutenção da cobertura adequada de visitas aliado a qualidade destas é 

essencial pois promove a redução de possíveis criadouros, da infestação pelo Aedes 

aegypti e, consequentemente, favorece a manutenção de baixa incidência das 

doenças por ele transmitidas.

O gráfico 5 mostra, também, a permanência do índice de imóveis pendentes 

acima de 10% dos visitados em todos os ciclos, apontando a necessidade de estratégia 

e planejamento que facilite o retorno e entrada do agente a esses imóveis para a 

realização das ações, visto que esse índice favorece a disseminação do vetor caso haja 

condições favoráveis nestes imóveis. 

Cenário Entomoepidemiológico 
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O estado de Sergipe apresentou, em 2018, um perfil endêmico das arboviroses 

dengue, chikungunya e zika, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti em 

todo território, demonstrado pela baixa incidência destas doenças. Porém, a baixa 

cobertura das visitas domiciliares, a manutenção do número elevado de municípios em 

situação de alerta e alto risco, o alto índice de pendência mostra fragilidade na maneira 

de atuar no controle do mosquito.

A ação mais efetiva para prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, 

até o momento, permanece o controle do vetor. Portanto, a baixa incidência das 

arboviroses depende de ações do controle do Aedes aegypti, que para obter um 

impacto maior, no menor tempo possível, é preciso que essas ações sejam realizadas 

de forma contínua e conjunta do setor público e da população, previamente planejadas. 

O resultado da análise dos indicadores do controle vetorial corrobora a hipótese 

de subnotificação dos casos, o que caracteriza um cenário entomoepidemiológico, em 

2018, de alerta para o risco de aumento dos casos das arboviroses para o ano 

subsequente. A intensificação dos esforços de vigilâncias em períodos que precedem 

as epidemias poderia ser uma estratégia a ser considerada para controle da dispersão 

viral (FERREIRA, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cenário Entomoepidemiológico 
das Arboviroses em Sergipe - 2019
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APRESENTAÇÃO

PAINEL DE INDICADORES 
DE ARBOVIROSES - 2018

O propósito deste trabalho é apresentar uma análise dos dados e informações 

entomoepidemiológicas disponibilizados para acompanhamento da situação das 

arboviroses no estado de Sergipe, através do Painel de Indicadores das Arboviroses, 

visando estimular o monitoramento das ações em tempo oportuno, bem como propiciar 

aos profissionais e gestores as informações requeridas para definição de estratégias 

de intervenção.

· casos prováveis das arboviroses circulantes (Dengue, Chikungunya e Zika).

· levantamento  de índice  de  Infestação predial (IIP)  e a  classificação  dos  

índices (risco);

A população de Sergipe aqui utilizada foi a de 2016, última disponível no site do 

DATASUS.

· número de ciclos de visita domiciliar e cobertura alcançada;

A classificação dos índices por Aedes aegypti segue a proposta pelo Ministério 

da Saúde: IIP <1% = satisfatório representado pela cor verde; IIP 1 a 3,9%= alerta cor 

amarelo e IIP>3,9=risco cor verde (BRASIL,2009).

Os indicadores contidos no Painel e que são objeto de avaliação:

A relevância do Painel de Indicadores, enquanto ferramenta de gestão, está por 

proporcionar a visualização de maneira compreensível do andamento das ações de 

controle das arboviroses no território municipal e, sendo sua atualização conforme a 

periodicidade das informações (semanal para os casos notificados e visita domiciliar, e 

bimestral para levantamento de índices), promove a oportunidade da intervenção em 

tempo oportuno, alcançando assim o objetivo de sua elaboração. De acesso irrestrito, o 

Painel de Indicadores está disponível no endereço: https://cides.se.gov.br/.

A avaliação dos indicadores está disposta, na primeira parte, por Região de 

Saúde com informações de cada município que a compõe, possibilitando a 

visualização no contexto municipal e regional. A segunda parte trata da situação do 

estado.
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1.  REGIÃO DE ARACAJU

A região de Aracaju, composta por oito (8) municípios, é a mais populosa do 

estado, com 841.037 habitantes.

A análise do Painel de Indicadores das arboviroses mostra que todos os 

municípios da região realizaram seis (6) levantamentos de índices de infestação predial 

(IIP) sendo um a cada bimestre em 2017.

Observa-se, na Tabela 1, que no primeiro levantamento dois (25%) dos 

municípios da região apresentaram IIP menor que 1%, o que os classifica em situação 

de baixo risco de epidemia dos arbovírus circulantes (dengue, chikungunya e zika) e 

seis (75%) em situação de alerta. Do segundo ao quinto levantamento, houve 

agravamento da situação entomológica com surgimento de municípios em situação de 

alto risco, sendo um (12,5%) no segundo levantamento e, nos demais, dois (25%) dos 

municípios. No sexto ciclo,  há uma redução dos índices de infestação com quatro 

(50%) em alerta e quatro (50%) em baixo risco de transmissão de doenças transmitidas 

pelo .Aedes aegypti

Quanto ao número de ciclos de visitas domiciliares para redução de criadouros 

do , todos os municípios realizaram os três primeiros ciclos. No quarto Aedes aegypti

ciclo, seis municípios realizaram, no quinto foram três. Apenas dois municípios 

realizaram seis ciclos durante o ano (Gráfico 1).

Tabela 1. Índice de Infestação Predial - IIP por  - Região de Aracaju - Aedes aegypti
2017- Sergipe

Fonte: Sistema Lira/NE/DVS/SES/SE

MUNICÍPIO                  JANEIRO  MARÇO     MAIO   JULHO SETEMBRO NOVEMBRO
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De acordo com o registro dos dados por ciclo no Sistema do Programa Nacional 

de Controle da Dengue (SisPNCD), enviado pelo Núcleo de Endemias/DVS/SES, ciclo 

é o período de tempo em que o município conclui as visitas aos imóveis das localidades 

eleitas para o trabalho de controle do . Em 2017, alguns municípios Aedes aegypti

concluíram os ciclos no período de dois meses outros em períodos maiores, assim, 

nem todos os municípios realizaram seis ciclos de visitas.

No que se refere à cobertura de no mínimo 80% de visitas em cada ciclo 

realizado, observa-se que, no primeiro e quarto ciclos, cinco municípios atingiram a 

meta, que corresponde a 62,5% dos municípios da região. No segundo e terceiro, 

foram seis (75%) os que atingiram esta cobertura. No quinto e sextos, um município em 

cada ciclo (12,5%) atingiu este indicador (Gráfico 1).
   

Como pode ser visualizado no gráfico 2, o percentual da cobertura mínima de 

80% de visita anual aos imóveis da região foi alcançado nos três primeiros ciclos, 

havendo queda acentuada a partir do quarto ciclo, sendo a cobertura dos imóveis 

visitados no quarto, quinto e sexto de 20,1%, 4,5% e 1,5%, respectivamente. Para 

encontrar o percentual da cobertura regional, o primeiro passo foi somar o número de 

imóveis programados no SisPNCD dos municípios da Região para encontrar o número 

de visitas  anuais programadas. Segundo passo, somar as visitas realizadas pelos 

municípios em cada ciclo, multiplicando por 100 e dividindo pelo número de visitas 

anual programadas.

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE

Gráfico 1. Número de municípios que 
realizaram visitas em cada ciclo e quantos 
atingiram o mínimo de 80% de imóveis 
visitados na Região de Aracaju/SE-2017.

Gráfico 2. Percentual alcançado de visita anual
programada por ciclo trabalhado da Região de 
Aracaju/SE-2017.
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Por municipio, o gráfico 3 mostra que Aracaju realizou três ciclos durante o ano 

e alcançou 80% de cobertura de imóveis visitados em dois. Barra dos Coqueiros 

alcançou 80% em quatro ciclos, tendo realizado cinco ciclos. Os   municípios   de   

Divina Pastora e Laranjeiras realizaram quatro ciclos cada e atingiram 80% de 

cobertura em três. Itaporanga d'Ajuda fez três ciclos e alcançou a meta em apenas um 

ciclo. Santa Rosa, apesar de fazer os seis ciclos, visitou 80% dos imóveis em apenas 

um ciclo (Gráfico 3).

Quanto a vigilância de casos na região, o gráfico 4 mostra que os casos 

prováveis das arboviroses ocorreram em maior número nos três primeiros bimestres 

havendo queda nos subsequentes. Durante todo o ano Dengue permaneceu com maior 

número de casos comparando com Chikungunya e Zika na região.

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE

Gráfico 3. Número de ciclos realizados e quantos atingiram cobertura mínima de 80% 
de imóveis visitados por município da Região de Aracaju/SE-2017



   

De maneira geral houve poucos casos prováveis das três arboviroses 

endêmicas registrados pelos municípios, inclusive Santa Rosa de Lima e Laranjeiras 

com infestação de alto risco pelo Aedes aegypti, não alcançaram a cobertura mínima de 

visitas. Em Divina Pastora e Riachuelo, não foram registrados casos prováveis destas 

doenças (Gráfico 5).
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Gráfico 4. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por bimestre na 
Região de Aracaju/SE-2017.

Gráfico 5. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por município da 
Região de Aracaju/SE-2017.

Fonte: Sinan online-net/DVS/SES/SE



36PAINEL DE INDICADORES 
DE ARBOVIROSES - 2018

2.  REGIÃO DE ESTÂNCIA

Na Região de Estância são dez os municípios que a compõem com população 

total de 245.042 habitantes, sendo a quinta em contingente populacional

Os dez municípios da região realizaram seis levantamentos de índices para 

conhecimento da infestação pelo mosquito transmissor de Dengue, Chikungunya e 

Zica vírus em 2017.

A situação entomológica se desenhou de maneira idêntica a região de Aracaju 

quando se observa que os mais elevados índices ocorreram do segundo ao quinto 

levantamento correspondente ao período de março a setembro, havendo no do mês de 

maio aumento de municípios em alto risco, situação de alerta e redução dos de baixo 

risco em relação ao mês anterior como mostra a Tabela 2.

No primeiro levantamento, três municípios que corresponde a 30% dos da região 

apresentaram índices de infestação predial (IIP) < 1% e sete (70%) com IIP de 1 a 3,9%. 

No último levantamento, houve redução da infestação com quatro (40%) dos 

municípios em baixo risco, seis (60%) em alerta e nenhum em alto risco, sendo a melhor 

situação do ano.   

Fonte: Sistema Lira/NE/DVS/SES/SE

Tabela 2. Índice de Infestação Predial - IIP por  - Região de Estância - Aedes aegypti
2017- Sergipe

MUNICÍPIO                  JANEIRO  MARÇO     MAIO   JULHO SETEMBRO NOVEMBRO
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Por município, a análise demonstra que apenas Estância, Itabaianinha e 

Pedrinhas atingiram o mínimo de 80% de cobertura nos seis ciclos de visitas nos 

imóveis de seus territórios, o que corresponde a 30% dos municípios da região (Gráfico 

8).

Já a cobertura de visitas anual programadas na região de Estância foi atingida 

em todos os ciclos, sendo do primeiro ao sexto ciclos os percentuais descritos no 

gráfico 7.

No que se refere aos ciclos, observa-se que os dez municípios que compõem a 

região, realizaram os quatro primeiros deles. O quinto e sexto ciclos, apenas nove 

municípios realizaram. Quanto à avaliação da cobertura de visitas, observa-se que, no 

primeiro, terceiro e quinto ciclos, seis (60%) municípios atingiram o mínimo de 80% de 

cobertura de imóveis visitados. No segundo ciclo, foram sete (70%), no quarto, foram 

oito (80%) e no sexto ciclo, apenas cinco (50%) municípios alcançaram esta meta 

(Gráfico 6).

O município de Arauá, apesar de realizar seis ciclos de visitas, não alcançou a 

cobertura mínima em nenhum deles. Cristinápolis e Santa Luzia do Itanhy visitaram 

80% dos imóveis em cinco dos seis ciclos que cumpriram. Indiaroba atingiu 80% nos 

quatro ciclos que realizou. Boquim, Tomar do Geru e Umbaúba fizeram as visitas nos 

seis ciclos, mas atingiram o percentual mínimo de visitas somente em um ciclo, três e 

dois respectivamente (Gráfico 8).

Gráfico 6. Número de municípios que 
realizaram visitas em cada ciclo e quantos 
atingiram o mínimo de 80% de imóveis 
visitados na Região de Estância/SE-2017.

Gráfico 7. Percentual alcançado de visita anual
programada por ciclo trabalhado da Região de 
Estância/SE-2017.

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE
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Quanto as notificações das arboviroses da região de Estância, o gráfico 9 

mostra que houve casos prováveis de Dengue e Chikungunya. Houve um registro de 

Zika no municipio de Indiaroba. Dengue foi a doença de maior número de casos 

prováveis dentre arboviroses.

Gráfico 8. Número de ciclos realizados e quantos atingiram 
cobertura mínima de 80% de imóveis visitados por município 
da Região de Estância/SE-2017

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE

Gráfico 9. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por bimestre na 
Região de Estância/SE-2017.

Gráfico 10. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por município da 
Região de Estância/SE-2017.

Fonte: Sinan online-net/DVS/SES/SE
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Como mostra o gráfico 10, quatro municípios não apresentaram casos 

prováveis das três doenças. Ao se cruzar os dados das notificações com os índices de 

infestação e cobertura de visitas destes municípios, observa-se que estes 

apresentaram situação de risco de transmissão das arboviroses. O município de 

Boquim manteve índices de infestação entre 2,4% a 3,9% e não atingiu a cobertura de 

visitas nos ciclos realizados em 2017.

Cristinápolis e Tomar do Geru tiveram índices de infestação maiores que 3,9 e 

não alcançaram a meta mínima de cobertura de visitas em todos os ciclos. Pedrinhas, 

apesar de obter a meta de 80% de imóveis visitados, manteve índices entre 2,3% a 

5,3% (Gráfico 10).
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A região de Itabaiana é a quarta em população com 250.562 habitantes e 

composta por 14 municípios.

A análise da situação entomológica da região mostra que, exceto São Miguel do 

Aleixo, os demais municípios realizaram seis levantamentos de índices (Tabela 3).

Como mostra a tabela 3, durante o ano de 2017, a maioria dos municípios 

esteve nas classificações de alerta e alto risco. Além disso, não consta a informação do 

índice de infestação predial de um dos municípios no quinto e sexto ciclos.

No levantamento de índice referente ao mês de janeiro, três (21,4%) municípios 

estiveram com índices < 1%, sete (50%) em alerta e quatro (29%) com classificação de 

alto risco. A situação entomológica se agrava nos levantamentos dos meses de março a 

setembro com elevação do quantitativo de municípios em situação de alerta (amarelo) 

e risco (vermelho). Em novembro, há melhora dos índices quando três (21,4%) dos 

municípios se encontravam em situação de baixo risco de epidemia por vírus 

transmitido pelo , devido ter sido encontrado larvas do mosquito em Aedes aegypti

menos de 1% dos imóveis pesquisados, nove (64,2%) estavam em situação de alerta 

com 1 a 3,9% dos imóveis com foco do mosquito e um (7%) município estava em 

situação de risco de epidemia, com IIP maior que 3,9% (Tabela 3).

3.  REGIÃO DE ITABAIANA

Tabela 3. Índice de Infestação Predial - IIP por  - Região de Itabaiana - Aedes aegypti
2017- Sergipe

Fonte: Sistema Lira/NE/DVS/SES/SE

MUNICÍPIO                  JANEIRO  MARÇO     MAIO   JULHO SETEMBRO NOVEMBRO
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Na avaliação do número de ciclos realizados, observa-se que todos os 

municípios realizaram os três primeiros ciclos, o quarto e quinto, 13 realizaram, e o 

sexto ciclo apenas oito municípios realizaram (Gráfico 11).

Quanto à cobertura de imóveis visitados, verifica-se que do primeiro ao sexto 

ciclos houve considerável queda do número de municípios que alcançaram o mínimo 

de 80% de imóveis visitados na região. No primeiro ciclo, nove (64,2%) municípios 

atingiram cobertura de 80%, no segundo foram sete (50%) e no terceiro foram oito 

(57,1%). No quarto ciclo, cinco (35,7%), no quinto foram quatro (28,5%), dos que 

realizaram visitas e alcançaram a meta. No sexto ciclo, somente dois municípios que 

corresponde a 14,2% dos municípios da região alcançaram a cobertura (Gráfico 11).

10

A cobertura de visita anual programada na região foi alcançada nos três 

primeiros ciclos. Nos ciclos subsequentes ocorreu queda significativa, como expresso 

no gráfico 12.

Na avaliação por município no que se refere à análise da realização de ciclos de 

visitas e cobertura por município, observa-se que apenas São Miguel do Aleixo realizou 

os seis ciclos de visitas e em todos alcançou 80% de cobertura. Já os municípios Areia 

Branca, Pinhão e São Domingos não alcançaram a meta mínima de visita em nenhum 

dos ciclos que realizaram, sendo que os dois primeiros realizaram seis ciclos e o 

terceiro, cinco (Gráfico 13).

Gráfico 12. Percentual alcançado de visita anual
programada por ciclo trabalhado da Região de 
Itabaiana/SE-2017.

Gráfico 11. Número de municípios que 
realizaram visitas em cada ciclo e quantos 
atingiram o mínimo de 80% de imóveis 
visitados na Região de Itabaiana/SE-2017.

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE



Como mostra o gráfico 15, quatro municípios não registraram casos, apesar da 

situação entomológica de cada um deles oferecer risco. Os índices de infestação de 

Frei Paulo estiveram em situação de alerta durante todo o ano e a cobertura mínima de 

visitas só foi alcançada em um ciclo. Em Moita Bonita, a vigilância entomológica revelou 

infestação em situação de alerta (1 a 3,9%) e risco (>3,9%). São Domingos e Pedra 

Mole tiveram alto índice de infestação em cinco levantamentos e coberturas abaixo do 

esperado.

Os registros dos casos de Chikungunya ocorreram no primeiro semestre e 

Dengue, no segundo. Em relação a Zika, houve três casos prováveis durante o ano na 

região de Itabaiana (Gráfico 14).
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Gráfico 13. Número de ciclos realizados e quantos atingiram 
cobertura mínima de 80% de imóveis visitados por município 
da Região de Itabaiana/SE-2017

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE

Fonte: Sinan online-net/DVS/SES

Gráfico 14. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por bimestre na 
Região de Itabaiana/SE-2017.

Gráfico 15. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por município da 
Região de Itabaiana/SE-2017.
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4.  REGIÃO DE LAGARTO

A  região de Lagarto é formada por seis municípios, sendo a de menor número de 

municípios, porém a terceira em contingente populacional com 259.343 habitantes.

A análise no que se refere ao quantitativo de ciclos mostra que todos os 

municípios da região realizaram seis ciclos bimestrais para levantamento de índice de 

infestação por Aedes aegypti. Como mostra a tabela 4, a região permaneceu durante 

todo o ano de 2017 nas classificações de alerta e risco de epidemia para as doenças 

transmitidas pelo Aedes aegypti.

Nos levantamentos de índices realizados nos meses de janeiro e março, três 

(50%) dos municípios encontravam-se em alerta e os outros três (50%) em alto risco. 

No levantamento de maio, houve elevação dos índices com dois municípios (33,3%) 

com infestação de 1 a 3,9% e quatro (66,6%) com índices superiores a 3,9%. Em 

setembro e novembro, foram cinco (83,3%) em alerta e um município (16,6) com 

classificação de risco. O município de Riachão do Dantas permaneceu, no ano de 2017, 

com classificação vermelha, que significa alto risco, e Salgado de janeiro a julho.

No que se refere aos ciclos de visitas todos os municípios da região de Lagarto 

realizaram seis ciclos de visitas no decorrer do ano 2017 (Gráfico 16).

Quanto a cobertura de imóveis visitados na região, não houve estabilidade no 

quantitativo de municípios que visitaram 80% dos seus imóveis por ciclo. No primeiro 

ciclo, três (50%) municípios alcançaram a meta da cobertura; no segundo e quarto 

ciclos,  foram  cinco  (83,3%)  o  número  de municípios  que atingiram; no terceiro ciclo 

Tabela 4. Índice de Infestação Predial - IIP por  - Região de Lagarto - Aedes aegypti
2017- Sergipe

Fonte: Sistema Lira/NE/DVS/SES/SE

MUNICÍPIO                  JANEIRO  MARÇO     MAIO   JULHO SETEMBRO NOVEMBRO
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No que se refere ao percentual de visita anual programada na região, só não foi 

alcançado no quinto (79,2%) e sexto (78,25%) ciclos. No primeiro ciclo, a cobertura foi 

de 82,2%, no segundo, de 89,5%. O terceiro teve cobertura de 91,6% e o quarto, de 

95,6% das visitas foram realizadas (Gráfico 17).

foram quatro (66,6%) municípios. E no quinto e sextos ciclos, apenas dois (33,3%) 

municípios visitaram 80% dos imóveis dos seus territórios (Gráfico 16).

Na avaliação por municípios, como mostra o gráfico 18, todos os municípios da 

região de Lagarto realizaram seis ciclos de visitas para controle do . Aedes aegypti

Quanto  à cobertura, os municípios de Lagarto e Poço Verde atingiram 80% de imóveis 

visitados em cinco (83,3%) ciclos dos seis que realizaram. Riachão do Dantas e Tobias 

Barreto atingiram em quatro (66,6%) ciclos, Simão Dias em dois (33,3%) ciclos e 

Salgado em apenas um (16,6%) ciclo.

Gráfico 16. Número de municípios que 
realizaram visitas em cada ciclo e quantos 
atingiram o mínimo de 80% de imóveis 
visitados na Região de Lagarto/SE-2017.

Gráfico 17. Percentual alcançado de visita anual
programada por ciclo trabalhado da Região de 
Lagarto/SE-2017.

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE

Gráfico 18. Número de ciclos realizados e quantos atingiram cobertura mínima 
de 80% de imóveis visitados por município da Região de Lagarto/SE-2017

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE
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Quanto aos municípios, observa-se, no gráfico 20, que em Poço Verde, 

Riachão do Dantas e Tobias Barreto não houve registro de casos prováveis das três 

arboviroses, apesar da situação entomológica dos três municípios favorecer a 

transmissão, visto que o município de Poço Verde manteve índices de infestação em 

situação de alerta e cobertura mínima em cinco ciclos; em Riachão do Dantas, todos os 

seis levantamentos de índices revelaram situação de risco e a cobertura de 80% dos 

imóveis foi alcançado somente em quatro ciclos; Tobias Barreto teve cinco 

levantamentos de índices em situação entomológica alerta e um em risco. Simão Dias 

foi o município que mais registrou casos prováveis de Dengue e Chikungunya 

(Gráfico 20)._

Quanto à vigilância de casos de arbovirose, não houve casos prováveis de Zika 

na região. O maior número de casos de Chicungunya ocorreu no segundo semestre e 

os de Dengue foram registrados no decorrer de todo o ano (Gráfico 19).

Gráfico 19. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por bimestre na 
Região de Lagarto/SE-2017.

Gráfico 20. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por município da 
Região de Lagarto/SE-2017.

Fonte: Sinan online-net/DVS/SES



De maio a setembro, os índices se elevaram com a redução de municípios com índices 

menores que 1% e aumento de municípios com índices de 1 a 3,9% e alto risco. Em novembro, 

a situação se desenhou como no mês de janeiro, com três (33,3%) municípios em baixo risco, 

44,4% em alerta e 11,1% (um) em risco (Tabela 5).

No levantamento do mês de janeiro, oito municípios da região realizaram coleta 

de larva para conhecimento da infestação por . De Itabi não consta Aedes aegypti

informação. O maior número de municípios se manteve em situação de alerta o que 

correspondente a 44,4% (quatro) dos municípios da região; três (33,3%) municípios 

estiveram em baixo, e 11,1% (um município) em risco. No mês de março houve melhora 

da situação entomológica com quatro (44,4%) baixo risco e 55,6% em alerta (Tabela 5).

A região de Nossa Senhora da Glória, composta por nove municípios, 

compreende um território habitado por 245.042 pessoas, sendo a sexta região de 

saúde em população.

A análise, no que se refere ao levantamento de índices para conhecimento da 

infestação pelo mosquito transmissor das arboviroses, mostra que, dos nove 

municípios da região, sete (77,7%) realizaram seis levantamentos de índices em 2017. 

O município de Graccho Cardoso realizou cinco e o de Itabi fez quatro levantamentos 

de índices (Tabela 5).
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5.  REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Tabela 5. Índice de Infestação Predial - IIP por  - Aedes aegypti
Região de Nossa Senhora da Glória - 2017- Sergipe

MUNICÍPIO                  JANEIRO  MARÇO     MAIO   JULHO SETEMBRO NOVEMBRO

Fonte: Sistema Lira/NE/DVS/SES/SE
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Quanto ao número de ciclos de visitas domiciliares, os nove municípios da região 

realizaram os quatro primeiros. Oito municípios realizaram cinco ciclos e apenas sete 

municípios realizaram seis ciclos (Gráfico 21).

Com relação à cobertura de visitas, no primeiro, quinto e sexto ciclos, quatro 

(44,4%) municípios atingiram os 80%. No segundo, terceiro e quarto ciclos, cinco 

(55,5%) municípios alcançaram este percentual (Gráfico 21).

A avaliação por município em relação aos ciclos de visitas e a cobertura, o 

gráfico 23 mostra que Feira Nova, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória e Porto da 

Folha realizaram seis  ciclos  de  visita  e  atingiram cobertura de 80% dos imóveis em 

todos eles. Gararu, Graccho Cardoso e Poço Redondo também fizeram seis ciclos de 

visita, porém não alcançaram percentual de 80% em nenhum deles. O município de 

Itabi fez cinco ciclos de visitas e só alcançou 80% de cobertura em três ciclos. Canindé 

do São Francisco não atingiu a cobertura de 80% em nenhum dos quatro ciclos de 

visitas que realizou.

A respeito do percentual de visita anual programada, a cobertura foi conseguida 

somente no primeiro e terceiro ciclos com alcance de 80% e 83,2%, respectivamete. A 

cobertura no segundo ciclo foi de 78,2%, no quarto, de 77,7%, no quinto foi de 65% e no 

último ciclo, foi de 64,2%(Gráfico 22).

Gráfico 21. Número de municípios que 
realizaram visitas em cada ciclo e quantos 
atingiram o mínimo de 80% de imóveis 
visitados na Região de N.S. da Glória/SE-2017.

Gráfico 22. Percentual alcançado de visita anual
programada por ciclo trabalhado da Região de 
N.S. da Glória/SE-2017.

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE
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Quanto à notificação de casos das arboviroses, observa-se que na região os 

casos prováveis foram de Dengue e Chikungunya, não havendo casos de Zika vírus. O 

gráfico 24 mostra que a arbovirose com mais registro foi Dengue, sendo no s meses de 

setembro e outubro o maior número.

A avaliação feita por município mostra que em Canindé do São Francisco e Poço 

Redondo não houve casos prováveis de nenhuma das arboviroses, mesmo sendo 

municípios infestados pelo mosquito transmissor de Dengue, Chikungunya e Zika vírus.

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE

Gráfico 23. Número de ciclos realizados e quantos atingiram cobertura mínima 
de 80% de imóveis visitados por município da Região de N.S. da Glória/SE-2017

Fonte: Sinan online-net/DVS/SES

Gráfico 24. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por bimestre na 
Região de N.S. da Glória/SE-2017.

Gráfico 25. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por município da 
Região de N.S. da Glória/SE-2017.
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Fazendo contraponto da vigilância de casos das arboviroses com a cobertura de 

visitas para redução de criadouros do , os dados mostram que estes dois Aedes aegypti

municípios não alcançaram a cobertura de 80% dos imóveis trabalhados em nenhum 

dos ciclos que realizaram (Gráfico 25). O município de Nossa Senhora da Glória 

apresentou 20 casos prováveis de dengue, tendo a situação entomológica em dois 

levantamentos de risco de epidemia e quatro em alerta.
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A região de Nossa Senhora do Socorro é a segunda mais populosa do estado 

com contingente populacional de 339,271 habitantes e é formada por 12 municípios.

Conforme análise da vigilância entomológica na região, foram realizados seis 

levantamentos de índice de infestação por Aedes aegypti pelos 12 municípios. Como 

mostra a tabela 6, durante todo o período de 2017 houve pelo menos um município com 

índice superior a 3,9% na região. O município de Japaratuba se manteve durante o ano 

nesta situação e Nossa Senhora das Dores em cinco levantamentos.

No mês de janeiro, quatro (33,3%) municípios estiveram com infestação <1%, 

cinco (41,6%) de 1 a 3,9% e três (25%) apresentaram índice >3,9. Em março, um (8,3%) 

município com índice superior a 3,9%, nove (75%) dos municípios em alerta e dois 

(16,6%) em situação satisfatória. No período de maio a setembro, houve elevação dos 

índices de infestação na região. Em maio, 33,3% dos municípios apresentaram alto 

risco, em julho, foram 41,6% e setembro, 33,3%. Em novembro, houve redução do 

número de municípios com índices elevados (>3,9%) em relação ao anterior e aumento 

dos índices de infestação <1%, havendo melhora da situação entomológica (Tabela 6).

50

6.  REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

MUNICÍPIO                  JANEIRO  MARÇO     MAIO   JULHO SETEMBRO NOVEMBRO

Tabela 6. Índice de Infestação Predial - IIP por  - Aedes aegypti
Região de Nossa Senhora do Socorro - 2017- Sergipe

Fonte: Sistema Lira/NE/DVS/SES/SE
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A análise de quantitativo de ciclos de visitas para saneamento domiciliar no 

controle de criadores do mosquito vetor das arboviroses demonstra que os 12 

municípios da região realizaram os cinco primeiros ciclos. Dez municípios realizaram 

seis ciclos em 2017 (Gráfico 26).

Quanto à cobertura de imóveis visitados, no primeiro ciclo, oito (66,6%) 

municípios atingiram 80% de cobertura. No segundo, quarto e quinto ciclos, dez 

(83,3%) municípios alcançaram os 80%. No terceiro, foram nove (75%) e no sexto ciclo 

somente cinco (41,6%) municípios atingiram os 80% de cobertura de imóveis visitados 

para controle vetorial (Gráfico 26).

O percentual de visita anual programada da região de Nossa Senhora do 

Socorro foi alcançado em todos os ciclos apresentando do primeiro ao sexto ciclos os 

resultados conforme gráfico 27.

Quanto ao número de ciclos e cobertura por munícipio da região, percebeu-se 

que General Maynard, Nossa S. do Socorro, Pirambu, Rosário do Catete e Santo 

Amaro das Brotas realizaram seis ciclos e atingiram o mínimo de 80% de cobertura de 

imóveis visitados em todos os seis. Carmópolis, Nossa Senhora das Dores, Siriri e 

Cumbe apesar de realizarem seis ciclos de visitas, atingiram 80% de cobertura em 

cinco, quatro, três e dois ciclos, respectivamente. Os municípios de Capela e Maruim 

atingiram a cobertura em quatro dos cinco ciclos que cada um realizou. Japaratuba não 

atingiu a cobertura mínima em nenhum dos seis executados (Gráfico 28).

Gráfico 26. Número de municípios que 
realizaram visitas em cada ciclo e quantos 
atingiram o mínimo de 80% de imóveis 
visitados na Região de N.S. do Socorro/SE-2017.

Gráfico 27. Percentual alcançado de visita anual
programada por ciclo trabalhado da Região de 
N.S. do Socorro/SE-2017.

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE
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Como mostra o gráfico 29, o período de maior registro de casos prováveis das 

arboviroses na região de Nossa Senhora do Socorro ocorreu no primeiro semestre de 

2017, deixando evidente a predominância de casos prováveis de Dengue, seguido dos 

casos de Chikungunya. Zika teve o menor registro de casos prováveis.

A avaliação feita por munícípio evidencia que Carmopólis, General Maynard e 

Pirambu estiveram silenciosos para Dengue, Chikungunya e Zika durante todo o ano 

de 2017, mesmo em situações entomológicas favoráveis à transmissão destas 

doenças. Nossa Senhora do Socorro foi o município com mais casos notificados, sendo 

Dengue o de maior número (Gráfico 30).

Gráfico 28. Número de ciclos realizados e quantos atingiram cobertura mínima 
de 80% de imóveis visitados por município da Região de N.S. do Socorro/SE-2017

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE

Gráfico 29. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por bimestre na 
Região de N.S. do Socorro/SE-2017.

Gráfico 30. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por município da 
Região de N.S. do Socorro/SE-2017.

Fonte: Sinan online-net/DVS/SES
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A região de Propriá é a menor em contingente populacional com 159.553 

habitantes, apesar de composta pelo maior número de municípios, que são 16.

Dos 16 municípios que compõem a região, apenas 13 (81,2%) realizaram seis 

levantamentos de índices durante o ano de 2017. Esta foi a região com o maior número 

de municípios que não realizaram os seis levantamentos. Os três municípios nesta 

situação foram: Malhada dos Bois, que realizou cinco levantamentos, Amparo de São

53Francisco fez quatro e Brejo Grande executou dois levantamentos para 

conhecimento da infestação pelo em 2017 (Tabela 7).Aedes aegypti

Quanto à classificação de risco, como pode ser observado na tabela 7, houve 

pelo menos um município com índice maior que 3,9% (risco) na região em 2017. Em 

janeiro, seis (37,5%) municípios estiveram com índices de infestação < que 1%, sete 

(43,8%) com infestação de 1 a 3,9% e um (6,2%) município com infestação > 3,9%. Em 

março, foram oito com índice <1%, cinco com infestação de 1 a 3,9% e um ( 6,2%) com  

índice > 3,9%.

7.  REGIÃO DE PROPRIÁ

Fonte: Sistema Lira/NE/DVS/SES/SE

Tabela 7. Índice de Infestação Predial - IIP por  - Aedes aegypti
Região de Propriá- 2017- Sergipe

MUNICÍPIO                  JANEIRO  MARÇO     MAIO   JULHO SETEMBRO NOVEMBRO
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Em 2017, no que se refere ao número de ciclos de visitas domiciliares, os 16 

municípios realizaram os quatro primeiros ciclos, 15 municípios realizaram o quinto 

ciclo e 14 municípios realizaram seis ciclos de visita para redução de criadouros 

(Gráfico 31).

Comparando os levantamentos de índices por mês de realização, observa-se 

que, no período que compreende os meses de maio, julho e setembro, os índices de 

infestação foram mais elevados, tanto em relação aos meses anteriores quanto ao mês 

de novembro.

A cobertura de visita anual na região foi alcançada em cinco dos seis ciclos de 

visitas. No primeiro ciclo, o percentual foi de 82,4%, no segundo foi de 82,6%, no 

terceiro, de 91%, no quarto a percentagem foi de 89,7% e no quinto, de 81,7% de 

cobertura. No sexto, o percentual alcançou 57%, ficando abaixo da meta (Gráfico 32).

A cobertura de 80% de imóveis visitados foi alcançada por oito (50%) municípios 

no primeiro ciclo, no segundo e terceiro, foram dez, que corresponde a 62,5% dos 

municípios da região. No quarto ciclo foram 12 (75%) o número de municípios que 

atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados. No quinto foram nove 

(56,2%) e no sexto ciclo apenas seis (37,5%) municípios alcançaram esta cobertura 

(Gráfico 32).

Gráfico 31. Número de municípios que 
realizaram visitas em cada ciclo e quantos 
atingiram o mínimo de 80% de imóveis 
visitados na Região de Propriá/SE-2017.

Gráfico 32. Percentual alcançado de visita anual
programada por ciclo trabalhado da Região de 
Propriá/SE-2017.

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE
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Quanto à realização de ciclos de visitas, 14 municípios da região realizaram os 

seis ciclos, destes apenas os municípios de Amparo de São Francisco, Malhada dos 

Bois, Santana de São Francisco, São Francisco e Telha atingiram cobertura mínima de 

80% de imóveis visitados em todos os seis ciclos. Aquidabã e Canhoba obtiveram a 

cobertura em quatro ciclos, Cedro de São João  em  três,  Brejo  Grande, Japoatã e 

Muribeca atingiram em dois e Ilha das Flores, Neópolis e Pacatuba em apenas um ciclo 

houve cobertura mínima. Os municípios que não realizaram os seis ciclos de visita 

foram: Propriá que fez cinco ciclos de visitas e, em todos eles, alcançou a cobertura 

mínima e Nossa Senhora de Lourdes, que fez apenas quatro ciclos e não alcançou a 

cobertura em nenhum deles (Gráfico 33).

Quanto à vigilância de casos de arboviroses na região, a análise mostra que a 

curva dos casos prováveis de Chikungunya e Dengue foi praticamente a mesma, sendo 

no bimestre correspondente a janeiro/fevereiro mais casos de Chikungunya que 

Dengue e, no bimestre setembro/outubro, houve inversão com mais casos de Dengue 

que de Chikungunya. Não houve casos prováveis de Zika, durante o ano de 2017 na 

região (Gráfico 34). A região de Nossa Senhora do Socorro foi a que registrou mais 

casos prováveis das arboviroses entre as demais.

Gráfico 33. Número de ciclos realizados e quantos atingiram 
cobertura mínima de 80% de imóveis visitados por município 
da Região de Propriá/SE-2017

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE
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Quanto aos casos por município de residência, observa-se que o município 

Santana do São Francisco esteve silencioso na vigilância de casos das arboviroses. 

Apesar de realizar seis ciclos de visitas e em todos eles atingir a cobertura de 80%, 

apresentou infestação de alerta e risco de epidemia. Nos demais municípios, houve 

casos prováveis de Dengue e Chikungunya. Propriá foi o município com maior número 

de casos prováveis de Chikungunya e Dengue (Gráfico 35).

Gráfico 34. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por bimestre na 
Região de Propriá/SE-2017.

Gráfico 35. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por município da 
Região de Propirá/SE-2017.

Fonte: Sinan online-net/DVS/SES
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O estado de Sergipe é composto por 75 municípios distribuídos em sete Regiões 

de Saúde tendo, em 2017, um contingente populacional de 2.265.779 habitantes.23

Os resultados da avaliação dos dados e informações do Painel de Indicadores 

referentes às ações de controle das arboviroses mostrou que, em relação ao 

levantamento de índice para conhecimento da infestação pelo mosquito transmissor 

das arboviroses, houve seis levantamentos de índice no estado. Observa-se que, em 

todos os seis levantamentos, prevaleceu situação de alerta para transmissão das 

arboviroses, visto que o maior número de municípios e, em todos eles com índices 1 a 

3,9%. No terceiro e quarto levantamentos, houve aumento de municípios com 

infestação > 3,9%, sendo 24 e 20 municípios, respectivamente. Quanto à situação de 

baixo risco de transmissão, representada pela cor verde, esteve melhor nos dois 

primeiros e no último levantamentos, já os realizados nos meses de maio, julho e agosto 

houve queda do número de municípios nesta situação. Houve municípios silenciosos 

para o risco entomológico em todos os ciclos: no primeiro e no último levantamento, 

foram três municípios sem informação, no segundo e quinto, foram dois e no terceiro e 

quarto, um município em cada (Gráfico 36).

Quanto ao número de ciclos, observa-se que todos os municípios realizaram os 

três primeiros ciclos, 73 municípios realizaram o quarto ciclo, 68 o quinto e o sexto ciclo 

somente 59 municípios.  A  cobertura mínima de 80% de visita aos imóveis, em nenhum 

Fonte: Sistema Lira/NE/DVS/SES/SE

8.  ESTADO

Gráfico 36. Número de municípios com Índice de Infestação Predial-IIP 
por Aedes aegypti em baixo, alerta e alto risco em Sergipe -2017
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No mapa 02, está representado o número de ciclos de visitas com cobertura de 

80% de imóveis visitados por município. 	25

O percentual da cobertura de no mínimo 80% foi alcançada nos três primeiros 

ciclos, como mostra o  gráfico  38.  Houve considerável queda a partir do quarto ciclo, 

quando a cobertura foi de 62% dos imóveis visitados. No quinto ciclo, o percentual foi 

de 52% e no sexto ciclo 45%.

O mapa 01 mostra que 38 municípios atingiram a cobertura de 80% ou mais das 

visitas anual programadas para 2017, o que corresponde a 51% dos municípios do 

estado e 37(49%) não atingiram. Mostra também, o resultado do último índice de 

infestação realizado pelos municípios no mês de novembro do mesmo ano.

ciclo foi alcançada pelos 75 municípios. No primeiro, 43 municípios atingiram esta 

meta, no segundo e no quarto ciclos, foram 50, no terceiro foram 48, no quinto, 36 e no 

sexto 25 municípios conseguiram esta cobertura (Gráfico 37).

Para maior compreensão dos resultados, os indicadores do trabalho de campo 

acima descritos foram representados em dois mapas abaixo.

Gráfico 37. Número de municípios que 
realizaram visitas em cada ciclo e quantos 
atingiram o mínimo de 80% de imóveis 
visitados em Sergipe-2017.

Gráfico 38. Percentual alcançado de visita anual
programada por ciclo trabalhado em Sergipe-2017.

Fonte: Sispncd/NE/DVS/SES/SE



Considerando as informações do mapa 1, pode-se afirmar que os índices de 

infestação dos municípios que atingiram 80% da cobertura de visitas anual estiveram 

em risco entomológico maior do que aqueles que não atingiram. Dos que atingiram 

31,6%, apresentaram índice de infestação <1%(satisfatório) e os que não atingiram, o 

percentual foi de 35,1%, com índice de 1 a 3,9%(alerta) foram 52% dos que atingiram e 

56,8% dos que não atingiram. Com infestação < 3,9%(risco), foram 10,5% dos que 

atingiram e apenas 5,4% dos municípios que não atingiram a cobertura de visitas 

apresentaram esta situação. 2,6% dos que atingiram a cobertura não consta 

informação do índice de infestação, os que não atingiram foram 2,7%.

A leitura do cruzamento das informações dos dois mapas apontou que dos 38 

municípios  que  alcançaram   percentual   igual  ou  superior  a  80%  de  visitas   anual 
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Mapa 1. Percentual alcançado de visitas anual
programadas e o índice de infestação do mês
de novembro por município- Sergipe- 2017.

Mapa 2. Número de ciclos com no mínimo
de imóveis visitados por município das
Região de Saúde- Sergipe- 2017.
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Os casos prováveis das arboviroses endêmicas no estado, em 2017, como 

mostra o gráfico 39, ocorreram em maior número no primeiro semestre tanto Dengue 

como para Chikungunya. A curva destas duas doenças foi idêntica quanto aos períodos 

de início de sintomas. Dengue foi a arbovirose predominante. Zika a arbovirose de 

menor registro.

programadas, cinco municípios alcançaram esta cobertura em menos de quatro ciclos, 

15 municípios atingiram de quatro a cinco ciclos e somente 18 municípios alcançaram 

esta cobertura nos seis ciclos que realizaram.

Gráfico 39. Casos prováveis de Dengue, 
Chikungunya e Zika por mês de início
de sintomas em Sergipe-2017.

Fonte: Sinan online-net/DVS/SES/SE
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Apesar de todos os municípios realizarem ações de controle do , Aedes aegypti

nem todos executaram os seis ciclos de visitas, como também, nem todos alcançaram a 

cobertura mínima de 80% dos imóveis visitados em cada ciclo realizado. Observa-se 

queda da cobertura de visitas de forma progressiva a partir do quarto ciclo nas regiões 

de saúde, sendo a redução mais acentuada nas regiões de Aracaju e de Itabaiana. 

Porém, houve declínio do percentual de visitas mesmo nas regiões de Estância e de 

Nossa Senhora do Socorro que alçaram a cobertura mínima de 80% das visitas em 

todos os ciclos.

Os casos prováveis das três arboviroses circulantes também acompanharam a 

redução do número de ciclos e da cobertura de visitas no segundo semestre de 2017, 

sendo, portanto, o maior número de notificações no primeiro semestre. Dengue foi a 

arbovirose com mais casos prováveis com um número pouco maior que chikungunya. 

O menor número de registros foi de zika.27

Os resultados produzidos nesta análise têm como propósito desencadear 

discussões e produzir intervenções por parte de gestores e profissionais de saúde a 

partir das informações obtidas.

Reforça-se que o Painel de Indicadores de Arboviroses proporciona a todos os 

gestores e profissionais envolvidos com o controle desses agravos possibilidade de 

análise e intervenção em tempo oportuno, a cada atualização de dados realizada, 

sendo assim uma ferramenta que deve ser utilizada no decorrer do ano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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APRESENTAÇÃO

 O vírus da febre de chikungunya teve autoctonia detectada em 2015  

alcançando em 2016, o registro 8.315 casos prováveis.

Os arbovírus têm sido motivo de grande preocupação em saúde pública em todo 

o mundo (DONALISIO, 2017). Dengue, chikungunya e zika são os arbovírus que estão 

circulando, concomitantemente, no Brasil, colocando a saúde pública em alerta.

 Em Sergipe, o cenário das arboviroses comunga com a situação do país. O vírus 

da dengue circula no estado desde 1996, causando epidemias, sendo, até o momento, 

a mais grave registrada, em 2008, com 25.076 casos confirmados e 56 óbitos, segundo 

dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN (SERGIPE, 2016). 

Em 2016, houve registro de 3.449 casos prováveis da doença.

 Em relação à dengue, o Brasil vem registrando epidemias quase que 

anualmente nas ultimas três décadas. Em 2016, foram registrados 1.500.535 casos 

prováveis da doença (casos notificados, excetos descartados). Quanto à febre 

chikungunya, cuja transmissão autóctone foi detectada em setembro de 2014 no 

Amapá, disseminando-se por outros estados brasileiros, houve 271.824 casos 

prováveis em 2016. Já a circulação do vírus zika, identificado em 2015, teve 215.319 

casos registrados em 2016 no território brasileiro (BRASIL, 2016; BRASIL, 2017).

 A circulação do vírus zika, provavelmente, ocorreu no estado desde o início de 

2015, quando houve uma epidemia de doença exantemática inespecífica, mas o 

isolamento só aconteceu no início de 2016, ano em que houve de 221 casos.

Quanto às consequências da simultaneidade destes vírus, apesar de ainda 

pouco conhecidas, Donalisio diz que a “reinfecção pelos diferentes sorotipos do DENV, 

a interação de arboviroses (DENV sorotipos 1-4, CHIKV e ZIKV) poderia teoricamente 

resultar em viremias mais intensas ou outras alterações imunológicas” e que pode 

favorecer a predisposição para doenças autoimunes, a exemplo da síndrome de 

Guillain Barré. Desta forma, “o impacto das arboviroses na morbidade e mortalidade se 

intensifica à medida que extensas epidemias pressupõem grande número de 
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indivíduos acometidos, com implicações sobre os serviços de saúde, principalmente 

diante da ausência de tratamento, vacinas e outras medidas efetivas de prevenção e 

controle” (DONALISIO, 2017, p.4).

Este capítulo apresenta os dados de 2016 e os compara aos de 2015, sendo 

utilizadas as bases de dados estaduais do Sistema de Informações de Agravos de 

Notificação (SINAN) nas versões Net e Online, do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), do Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIHSUS e do 

Sistema de Informação LIRAa e LIA que trata dos Índices de Infestação Predial. Os 

dados da população foram obtidos das estimativas populacionais do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) para os anos de 2015 e 2016.
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O gráfico seguinte (Gráfico 1) mostra que, em 2016, a ocorrência de dengue, 

chikungunya e zika aconteceu, concomitantemente, nas primeiras semanas do ano. Os 

dados apontam transmissão intensa de chikungunya e por um período mais extenso 

que as demais. Todas tiveram início da elevação de casos na semana três. Porém, 

chikungunya se estendendo até a semana epidemiológica 24, sendo o maior registro de 

casos na semana 09, dengue, até a 15, com pico na semana 07, e a zika até a semana 

13, tendo na semana 05 o quantitativo maior de notificações. Isso demonstra a 

velocidade com que os vírus se disseminaram. 

Fonte: Sinan/DVS/SES. Dados sujeitos a alterações. 

Como se pode observar na Figura 1, no ano de 2015, a transmissão mais intensa 

foi de dengue, bem como o maior período de propagação, apresentando dois picos, os 

quais ocorreram nos intervalos entre as semanas 1 a 20 e semana 32 a 50, chikungunya 

da semana 42 a 51 e zika da 48 a 51. 

Em março houve destaque para notificações de chikungunya, enquanto mês de 

início de sintomas (Gráfico 2). 

A análise por mês de início de sintomas demonstrou que a ocorrência das três 

arboviroses, em 2016, teve o pico de transmissão no primeiro semestre, sendo 

fevereiro o mês com maior número de pessoas que apresentaram sintomas de dengue 

e zika. 

2015 2016

Gráfico 1. Casos prováveis de dengue, chikungunya e zika, por semana epidemiológica 
de início de sintomas, 2015 – 2016, Sergipe. 
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As notificações de sintomáticos da febre chikungunya se elevaram nos meses de 

setembro a dezembro com pico, também, em novembro. As notificações de zika 

ocorreram no mês de dezembro de 2015.

A análise da situação epidemiológica das arboviroses por região de saúde 

mostrou que, em 2016, duas regiões registraram alta incidência e quatro registraram 

média em pelo menos uma das arboviroses.

 

Em 2015, o cenário epidemiológico das arboviroses, segundo mês de início de 

sintomas, houve predominância de dengue em dois períodos, sendo novembro o mês 

mais crítico. Para esta situação epidemiológica atípica da dengue, diante do complexo 

cenário epidemiológico com a entrada dos novos vírus, o Ministério da Saúde diz que os 

casos iniciais de chikungunya, possivelmente, foram notificados como dengue 

(BRASIL, 2016). 

 

2016

Gráfico 2. Casos prováveis de dengue, chikungunya e zika, por mês de início de
sintomas, 2015 – 2016, Sergipe.

Gráfico 3. Taxa de Incidência de dengue, chikungunya e zika, segundo Região de
Saúde , 2015 – 2016, Sergipe.

Fonte: Sinan/DVS/SES. Dados sujeitos a alterações. 

Fonte: Sinan/DVS/SES. Dados sujeitos a alterações. 



A região de Estância apresentou alta incidência tanto de dengue quanto de 

chikungunya, com 331,37 e 703,96 casos/100 mil habitantes, respectivamente. A de 

Aracaju alta incidência de chikungunya (620,42 casos/100 mil hab.) e média de dengue 

(129,01). Na região de Propriá, as notificações atingiram incidência média de dengue 

(293,95) e chikungunya (127,23). As regiões de Itabaiana (134,78) e Nossa Senhora do 

Socorro (176,85) registraram média incidência de chikungunya e a de Lagarto de 

dengue (238,68). As sete regiões apresentaram menos de 100 casos/100 mil 

habitantes de Zika, ou seja, baixa incidência (Gráfico 3). 

Em 2015, foi a região de Nossa Senhora do Socorro que registrou incidência 

superior a 300 casos/100 mil habitantes de dengue (396,58) de Chikungunya (331,88), 

portanto, alta incidência das duas doenças. A de Itabaiana, alta incidência de dengue 

(734,78) e média de chikungunya (176,15). Três regiões com alta incidência apenas de 

dengue: a de Lagarto (594,26), de Estância (506,45) e a de Aracaju (342,54). Todas as 

regiões notificaram baixa incidência de zika. As informações mostraram que a região de 

Nossa Senhora da Glória apresentou baixa incidência das três arboviroses, tanto em 

2016 quanto em 2015.

A análise dos dados, em 2016, por município, mostrou que em 72 (96%) 

municípios do estado houve registro de casos suspeitos de dengue, 71 (94,66%) 

notificaram casos de chikungunya e 27(36%) de zika (Mapa 1). Os silenciosos para 

dengue foram três, para chukungunya foram quatro e 48 municípios não registraram 

suspeitos de zika. 

A taxa de incidência é calculada utilizando-se o número de casos novos 

prováveis dividido pela população de determinada área geográfica e expresso por 100 

mil habitantes, conforme boletim epidemiológico nº 03 – 2017/MS. O Ministério da 

Saúde considera três níveis de incidência de dengue e demais arboviroses: baixa 

(menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 300 casos/100 mil 

habitantes) e alta (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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Dos municípios que notificaram casos de dengue, 13 (18%) registraram taxa de 

incidência superior a 300 casos por 100.000 habitantes, 13 (18%) de 100 a 300 e 46 

(63,88%) tiveram taxa de incidência inferior a 100 casos. Daqueles que registraram 

pacientes suspeitos de chikungunya, 14 (19,17%) tiveram alta incidência, 21 (29,57%) 

média incidência e 50,70%(36) baixa incidência. Em relação à zika, dos 27 municípios 

com notificações da doença, 3,07% (01) apresentaram alta incidência, 7,40%, media 

incidência e 88,88% (24) de baixa (Mapa 1). 

Observando o Mapa 1, fica evidente a expansão das arboviroses emergentes 

(chikungunya e zika), em Sergipe,  em 2016, visto que, no ano de 2015, foram 51(68%) 

e 9 (12%) municípios tiveram casos suspeitos destas doenças, respectivamente. 

Notificaram dengue 72 (96%) municípios (Mapa 2). 

 

 

Mapa 1. Coeficiente de incidência de dengue, chikungunya e zika, por município
de residência em 2016, Sergipe.

Mapa 2. Coeficiente de incidência de dengue, chikungunya e zika, por município
de residência em 2015, Sergipe.
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Chama a atenção os municípios sem registro de pessoas com suspeitas destas 

doenças em seus territórios, visto que estão localizados em áreas onde houve 

comprovação laboratorial de circulação viral ou nas proximidades, o que sugere 

subnotificação. 

A vigilância destas doenças deve ser intensa, especialmente nos períodos de 

baixa transmissão com o objetivo de detectar precocemente as alterações no padrão de 

transmissão e intervir em tempo hábil no controle. Isso se dá através da 

notificação/investigação/diagnostico laboratorial oportunos dos casos. 

 

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 - VI define "notificação compulsória: 

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" (SERGIPE, 2016).

Portanto, todos os casos suspeitos 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 (SERGIPE, 2016). 
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O cruzamento das informações acerca das notificações, hospitalizações e óbitos 

de arboviroses mostrou que chikungunya foi a doença com maior número de 

notificações e de óbitos, em 2016, e menos hospitalizações se comparado a dengue. 

Diferentemente, em relação a dengue, houve mais internações que em chikungunya, 

apesar de menor número de casos prováveis e óbitos (Tabela 1).

Já em 2015, dengue teve maior expressão no número de casos, assim como de 

internações e óbitos. Quanto à chikungunya, ocorreram três óbitos, 2.670 casos 

prováveis, sem internação pela doença (Tabela 1). 

2.  GRAVIDADE DOS CASOS E ÓBITOS POR 
    DENGUE E CHIKUNGUNYA 

Tabela 1. Número casos prováveis, hospitalizações e óbitos por arboviroses em
 2015 e 2016, Sergipe. 

Fontes: Sinan e SIM/DVS/SES – SIHSUS/MS. Dados sujeitos a alteração 
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3. CIRCULAÇÃO DO VÍRUS DENGUE 

O vírus do dengue apresenta quatro sorotipos denominados DENV-1, DENV-2, 

DENV-3 e DENV-4. 

Em Sergipe, no ano de 2016, não houve amostras positivas para Detecção de 

Antígeno NS1 nas 599 amostras examinadas. O NS1 que consiste em triagem de 

amostras para detecção do vírus circulante através do método RT-PCR, utilizada pelo 

Laboratório Central - 6 a circulação dos sorotipos DENV 1 e DENV 4. O sorotipo DENV 

1 foi o predominante sendo identificado em 88,88% das amostras positivas por meio do 

RT-PCR enquanto que o DENV 4 foi identificado em 11,11% das amostra. 



4. MICROCEFALIA  

  

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

microcefalia no Brasil, o MS iniciou uma investigação ativa visando detectar a 

causalidade da síndrome, chegando à associação com o zika vírus no final de 

novembro do mesmo ano. Com o lançamento do Plano Nacional de Enfrentamento da 

Microcefalia (PNEM), em dezembro de 2015, as ações foram potencializadas quanto á 

ampliação dos laboratórios de referência, 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 partir do mês de agosto de 2015, houve alteração no padrão 

epidemiológico de ocorrência de microcefalia. Nos meses subsequentes, continuou 

crescente o número de notificações, só havendo redução no mês de dezembro do 

mesmo ano. Em 2016, manteve a tendência de queda iniciada no ano anterior, havendo 

nos meses de abril, junho, julho e setembro mais notificação que nos anteriores a estes, 

como retrata o Gráfico 4. O acumulado de notificações de microcefalia dos dois anos 

foram 270 registros, havendo uma redução de 50% no número de casos notificados em 

2016, se comparado a 2015. Houve confirmação de 128 dos casos acumulados.
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Gráfico 4. Notificações de microcefalia por mês de nascimento em 2015 e 2016, Sergipe.

Fonte: RESP/CIEVS/DVS/SES. Dados sujeitos à alteração.
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O  Aedes aegypti é um dos mosquitos mais importantes, epidemiologicamente, 

devido a seu papel na transmissão de doenças. Originário do Egito, na África, o  Aedes 

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 Aedes 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 (SERGIPE, 2016). 

No Estado de Sergipe, a infestação pelo Aedes aegypti foi iniciada na capital 

Aracaju e no município de Laranjeiras, no ano de 1977. De rápida dispersão, em 1999, 

todos os municípios já se encontravam infestados. O atual quadro epidemiológico 

reflete bem a dificuldade no controle do mosquito. 

O Aedes aegypti se desenvolve através de metamorfose completa e o ciclo de 

vida compreende quatro fases: ovo, larva (quatro estágios larvários), pupa e adulto. O 

controle do vetor, centrado nas fases de larvas e pupas, que se desenvolvem na água, 

dá-se 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 aegypti. 

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 aegypti 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 aegypti,  para os indicadores 
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obtidos mediante levantamento, visando à prevenção e controle de epidemias de 

arboviroses (BRASIL, 2009), são:

O levantamento de índice (LI), referente ao mês de novembro de 2016, conforme 

dados do Núcleo de Endemias/Diretoria de Vigilância em Saúde/SES, de acordo com a 

classificação IIP (Tabela 2), revelou que dos 64 municípios que enviaram informação, 

21 (32,81%) se encontravam-se em situação de baixo risco de epidemia por vírus 

transmitido pelo Aedes aegypti, por ter sido encontrado larvas do mosquito em menos 

de 1% dos imóveis pesquisados; 37 (57,81%) municípios estavam em situação de 

alerta com 1 a 3,9% dos imóveis com foco do mosquito; seis (9,37%) municípios 

estavam em situação de risco de epidemia, com IIP >3,9%, variando de 4,0% a 5,4% 

dos imóveis pesquisados encontrados com larvas de Aedes aegypti. Não informaram 

sobre levantamento 11 municípios o que corresponde a 14,66% dos municípios do 

estado (Gráfico 8).

  

Em novembro de 2015, foram 71 municípios que realizaram LI, destes 18 

municípios em situação satisfatória, 47 em alerta, seis em risco de epidemia e 4 não 

enviar informação. 

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

Tabela 2. Classificação dos Índices de Infestação Predial (IIP), por Aedes aegypti.   

Gráfico 8. Comparativo dos índices de infestação pelo Aedes aegypti novembro
2015 - 2016 em Sergipe.

Fonte: Gerencia de Endemias/DVS/SES 
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Comparando os levantamentos de índice realizados em novembro de 2015 e de 

2016 em relação a classificação de risco, observou-se que, apesar do aumento do 

número de municípios com resultado satisfatório, houve redução do quantitativo de 

município em alerta, não reduziu os de alto risco (Gráfico 5). 

A manutenção dos índices de infestação abaixo de 1% é importante para evitar 

epidemias de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, segundo o Ministério da Saúde 

caracteriza situação de iminente perigo à Saúde Pública, quando a presença do 

mosquito "for constatada em 1% (um por cento) ou mais dos imóveis do município, da 

localidade, do bairro ou do distrito" (BRASIL, 2006). 

Observou-se, também, que aumentou, consideravelmente, os municípios sem 

informação, o que aponta agravamento da situação de risco nesses municípios, uma 

vez que o levantamento do índice é um componente fundamental para a atividade de 

vigilância entomológica tendo diferentes objetivos (BRASIL, 2009): 

· Estratificar das áreas de risco entomológico. 

· Monitorar das atividades de controle. 

· Avaliar as metodologias de controle (ações realizadas).

Como pode ser observado o Mapa 3, o cruzamento dos dados entomológicos 

(infestação pelo Aedes aegypti) e epidemiológicos (casos arboviroses), referentes a 

2016, mostrou que dos 06 municípios com índice de infestação superior 3,9%, o que 

indica risco iminente de epidemia, Tobias Barreto registrou alta incidência de dengue e 

Simão Dias, de ckikungunya. Em todos os 06 municípios houve registro de microcefalia.

 

Dos 37 municípios com infestação por Aedes aegypti de 1 a 3,9%, 06 municípios 

apresentaram alta incidência de dengue e cinco alta taxa de dengue, totalizando 11 o 

número de municípios nesta situação. Houve registro de microcefalia em 17 

municípios. 

Dos 21 municípios que registraram índice de infestação menor que 1%, 07 
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Vale destacar que 13 dos municípios com ocorrência de casos de dengue, 

chikungunya, zika e microcefalia, concomitantemente, 23,07% encontravam-se em 

situação entomológica de risco de epidemia (IIP>3,9%); 53,84% classificados como 

alerta e, também, 23,07% como satisfatório (Mapa 3).

Quanto aos municípios sem informação entomológica (11), em novembro 2016, 

07 deles apresentaram mais de 300 casos por 100 mil habitantes, alta taxa de 

incidência de doença transmitida pelo Aedes aegypti. Destes, quatro foram de dengue, 

três de chikungunya e um de zika. Em quatro houve registro de microcefalia. 

registraram alta taxa de incidência para alguma arbovirose, sendo 03 de dengue, 04 de 

chikungunya e 10 municípios registraram microcefalia. 

 

Mapa 3. Índice de infestação por Aedes aegypti e ocorrência simultânea das
arboviroses por município de residência em 2016, Sergipe. 

Fonte: Gerencia de Endemias/DVS/SES



As informações obtidas através deste estudo mostram a necessidade de 

cruzamento dos dados entomológicos e epidemiológicos para avaliação não apenas 

quantitativa, mas principalmente qualitativa das ações realizadas no controle 

entomológico, a aplicação desta no trabalho de campo com o propósito de se obter uma 

relação menos indireta entre a infestação pelo Aedes aegypti e a ocorrência destas 

doenças, uma vez que o índice de infestação indica risco de adoecimento da população 

por doenças transmitidas pelo vetor. 
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6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA 
    DE ESTADO DA SAÚDE (SES)    

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

ações de mobilização e combate ao vetor (Aedes aegypti), por meio de uma resposta 

integrada e intensificada com envolvimento de vários órgãos governamentais e de 

representação da sociedade e dos municípios. 

· Elaborou campanha de mídia e material gráfico. 

A partir de 11 de novembro de 2015, quando o Ministério da Saúde declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), por alteração do 

padrão de ocorrência de microcefalias no Brasil através da Portaria Nº 1.813, o governo 

de Sergipe através da SES tem promovido ações tais como: 

· Instituiu Comitê Gestor para acompanhamento e avaliação da situação. 

· Capacitou profissionais de saúde, educação, defesa civil, entre outras áreas. 

· Elaborou e publicou o Protocolo Estadual de Vigilância e Atenção à Saúde em 

resposta a ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo zika vírus. 

· Realizou monitoramento e avaliação rotineiramente da situação das 

arboviroses e microcefalia. 

· Decretou situação de emergência em todo território sergipano. 

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

contratados. 

· Publicou plano de contingência e elaborou plano de ação com parceria dos 

componentes da Sala Estadual. 

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

informações de orientação a população e profissionais. 



· Socializou com os municípios o resultado das análises da ocorrência das 

arboviroses utilizando o Telessaúde, entre outras ações. 

· Publicou, semanalmente, Informe Epidemiológico sobre os dados das 

arboviroses e microcefalia, bem como ações desenvolvidas. 

· Publicou Informes analíticos e diagnósticos sobre arboviroses e microcefalia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

"as arboviroses são um crescente problema de saúde pública no mundo 
principalmente pelo potencial de dispersão, pela capacidade de 
adaptação a novos ambientes e hospedeiros (vertebrados e 
invertebrados), pela possibilidade de causar epidemias extensas, pela 
susceptibilidade universal e pela ocorrência de grande número de 
casos graves, com acometimento neurológico, articular e 
hemorrágico". 

Nos anos estudados, chikungunya foi a doença de maior ocorrência no Estado de 

Sergipe dentre as arboviroses circulantes, bem como responsável pelo maior número 

de óbito. Houve considerável redução dos casos de microcefalia e dengue. Quanto à 

classificação de risco baseado no levantamento de índice de infestação pelo Aedes 

aegypti, observou-se manutenção de alta proporção de municípios em situação de 

risco de transmissão em relação a 2015. 

Como esclarece Donalisio (2017, p. 4),

 

Reduzir os índices de infestação continua sendo a principal estratégia de 

prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, constituindo prioridade nas 

ações que levem a essa redução. Para isso, é fundamental que os gestores e a 

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

como: 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 fundamental que essas ações sejam realizadas de 

forma rotineira e intersetorial. 
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APRESENTAÇÃO

Esta publicação se destina a analisar a situação das arboviroses e apresentar as 

ações realizadas em Sergipe, de forma a subsidiar a tomada de decisão por gestores, 

técnicos e população frente a situação encontrada. Este número traz o cenário 

referente aos dois primeiros meses de 2016, bem como faz um paralelo com o ocorrido 

em 2015. O objetivo é publicar um novo Informe analítico a cada dois (2) meses. 

 Os arbovírus são vírus transmitidos pela picada de artrópodes hematófagos, a 

exemplo do Aedes aegypti. O ciclo de transmissão envolve vetores e vertebrados 

silvestres como principais reservatórios. O humano é um hospedeiro acidental, exceto 

no caso de dengue, pois este é o principal responsável pela propagação da doença. Em 

geral, as arboviroses são mantidas em ambiente silvestre, no entanto, algumas 

ocorrem em áreas urbanas, como dengue, chikungunya e zika que, na atualidade, 

apresentam uma situação epidêmica em Sergipe e no Brasil. 
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I. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

1. DENGUE

Nesse período, a região Sudeste registrou o maior número de casos prováveis 

(222.947 casos; 56,2%) em relação ao total do país, seguida das regiões Nordeste 

(71.375 casos; 18%), Centro-Oeste (52.162 casos; 13,2%), Sul (30.746 casos; 8%) e 

Norte (19.352 casos; 4,9%). Entre as Unidades da Federação, destacam-se Minas 

Gerais que registrou 596,6 casos/100 mil hab., Mato Grosso do Sul com 514,7 

casos/100 mil hab. e Tocantins registrou 462,1 casos/100 mil hab. (BRASIL, 2016a).

Sergipe, em compasso com o cenário nacional, vem registrando aumento de 

casos de dengue. A partir de 2002, o estado passa por epidemias de dengue, sendo a 

de 2008, a de maior incidência, considerada a maior epidemia do país 

proporcionalmente à sua população, quando houve 25.076 casos confirmados da 

doença e 56 óbitos, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN).

Conforme demonstra o gráfico abaixo (Gráfico 1), no ano de 2015 houve 

elevação de 279% de casos prováveis da doença em relação a 2014.

O Brasil vem registrando, nas últimas três décadas, epidemias de dengue quase 

que anualmente. Em 2015, foram registrados 1.649.008 casos prováveis de dengue 

(casos notificados incluindo todas as classificações, exceto descartados) e em 2016, 

nos dois primeiros meses, houve 396.582 registros de casos prováveis da doença, 

segundo Boletim Epidemiológico nº 03 e nº 14/2016 do MS, respectivamente.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 2,5 bilhões de pessoas – 2/5 

da população mundial – estão sob risco de contrair dengue e que ocorram anualmente 

cerca de 50 milhões de casos da doença. Destas pessoas, cerca de 550 mil necessitam 

de hospitalização e pelo menos 20 mil morrem em consequência da doença, conforme 

anuncia Diretrizes Nacionais para prevenção e Controle de Epidemias de 

Dengue/Ministério da Saúde (MS).
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Quando analisados os casos prováveis por mês de início de sintomas, observa-

se que, em 2015, apenas nos meses de junho e julho houve redução considerável e que 

o maior número de pessoas, apresentando sintomas da doença, ocorreu nos meses de 

setembro e novembro (Gráfico 2).

Em 2016, nos dois primeiros meses, a situação epidemiológica apresenta 

tendência crescente dos casos, período em que foram registrados 1.851 casos 

prováveis de dengue correspondendo a um aumento de 159% quando comparado ao 

mesmo período do ano anterior, como se observa na Figura 2. 

Gráfico 1. - Comparativo de casos prováveis de dengue, por semana
epidemiológica de início de sintomas, em Sergipe, nos anos de 2013, 2014 e 2015.

Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

Gráfico 2. Casos prováveis de dengue por mês de início de sintomas. Sergipe,
2015 e 2016* (jan e fev).

Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação. *Dados sujeitos a alteração.
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A análise da incidência de casos prováveis (número de casos por 100 

mil/habitantes) em 2015, segundo região de saúde, mostra que das sete regiões, 

exceto a de Nossa Senhora da Glória, as demais apresentaram incidência maior que 

100 casos por 100 mil habitantes. As regiões de Itabaiana, Estância e Lagarto foram as 

mais atingidas, registrando incidência de 737,59 casos por 100 mil/hab., 668,29 e 

584,16 respectivamente, que corresponde a 70% dos casos do Estado de Sergipe, 

(Gráfico 3).

Em 2016, no primeiro bimestre, na região de Estância, a incidência de dengue foi 

de 349,00 casos por 100.000hab., e a de Lagarto 81,50/100.000hab., mantendo a 

tendência de crescimento de 2015 nas duas regiões. A região de Aracaju aparece em 

terceiro lugar com incidência de 73,00 casos por 100 mil/hab.

Dos 75 municípios de Sergipe, 69,33% (52) registraram casos de dengue em 

2016 nos primeiros dois meses do ano e 30,66% (23) foram silenciosos para a doença. 

Neste período um município (1,33%) registrou incidência maior que 300 casos por 100 

mil habitantes; oito (10,66%) apresentaram incidência entre 100 e 300 casos por 100 

mil/hab. Entre os municípios com as maiores incidências destacaram-se Itabaianinha 

com 1.545,74 casos/100 mil habitantes, Tobias Barreto com 258,88, Estância 157,88, 

Indiaroba 149,55 e Pedrinhas com 137,88 casos/100 mil habitantes (Tabela 1). Em 

comparação ao mesmo período de 2015, observa-se que 57,33% dos municípios de 

Sergipe tiveram aumento no registro de casos de dengue nos primeiros dois meses de 

2016.

Gráfico 3. Incidência de casos prováveis de dengue, por Região de Saúde.
Sergipe, 2016 (jan e fev)*

Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação. *Dados sujeitos a alteração.
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Tabela 1. Comparativo de casos prováveis de dengue nos dois primeiros meses de 2015 e 2016*, 
por Região de Saúde e municípios de Sergipe.
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Tabela 1. Comparativo de casos prováveis de dengue nos dois primeiros meses de 2015 e 2016* 
por Região de Saúde e municípios de Sergipe. (continuação)

Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação. *Dados sujeitos a alteração.
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Apesar da elevação da incidência de dengue, em 2015, houve redução de 60% 

na gravidade dos casos (casos com sinais de alarme e graves) e de 25% de óbitos pela 

doença no estado, em relação a 2014. Em 2016, nos dois primeiros meses analisados, 

não houve registro de casos graves, nem casos de óbito por dengue.

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

amostras) para vírus da dengue em 90,9% foram identificados o sorotipo DEN1 e 9,1% 

DEN4. Em 2014, os dois sorotipos circularam, porém em proporção inversa. Em 2016, 

no período analisado, não houve amostra positiva para NS1.

1.1 GRAVIDADE DOS CASOS E ÓBITOS POR DENGUE

Tabela 2 - Sorotipos do vírus Dengue identificados nas amostras enviadas para o
Laboratório de Referência, 2014 e 2015.

Fonte: GAL/LACEN/FSPH/SES
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2. FEBRE DO CHIKUNGUNYA 

Segundo atualização da situação do vírus chikungunya, realizada pelo MS, a 

partir de dados da OMS, desde 2004, o vírus havia sido identificado em 19 países. 

Porém, a partir do final de 2013, foi registrada transmissão autóctone (dentro do mesmo 

território) em vários países do Caribe e, em março de 2014, na República Dominicana e 

Haiti – até então, só África e Ásia tinham circulação do vírus. (BRASIL, 2015).

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.

No Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira vez em 2014. Até a 

Semana Epidemiológica (SE) nº 8/2016, foram notificados 3.748 casos autóctones 

suspeitos de febre de chikungunya em 18 Unidades da Federação no país. Destes, 284 

foram confirmados, sendo 48 por critério laboratorial e 236 por critério clínico-

epidemiológico. (BRASIL, 2016a).

As altas incidências da doença vêm ocorrendo em Sergipe desde 2015, quando 

11 municípios registraram mais de 100 casos por 100.000/habitantes, sendo Nossa 

Senhora das Dores o mais atingido com 3.715,70 casos por 100.000/habitantes. A 

transmissão continuou intensa no primeiro bimestre de 2016 em oito municípios como 

mostra a tabela 3.

No primeiro bimestre do ano em curso, 31 municípios registraram casos 

autóctones da doença, confirmados laboratorialmente, apresentando situação 

epidemiológica de transmissão sustentada de chikungunya. O MS caracteriza a 

transmissão sustentada de chikungunya em uma determinada área, a partir da 

confirmação laboratorial dos primeiros casos, recomendando que os demais sejam 

confirmados por critério clínico-epidemiológico levando em conta fatores como: 

sintomas apresentados e o vínculo do caso suspeito com pessoas que já contraíram a 

doença, de acordo com atualização sobre a situação do vírus realizada pelo MS. 

(BRASIL, 2015).
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Tabela 3 – Casos prováveis e incidência (por 100.000hab.) de Febre do Chikungunya, por região 
de saúde, municípios. Sergipe, 2015 e 2016 (jan e fev).
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Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação. *Dados sujeitos a alteração.

Tabela 3 – Casos prováveis e incidência (por 100.000hab.) de Febre do Chikungunya, por região 
de saúde, municípios. Sergipe, 2015 e 2016 (jan e fev). (continuação)
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3. FEBRE DO ZIKA VÍRUS 

Foi confirmada transmissão autóctone de febre pelo zika vírus no país a partir de 

abril de 2015. Até a SE nº 8/2016, 22 Unidades da Federação confirmaram 

laboratorialmente autoctonia da doença (BRASIL, 2016a). Nos dois primeiros meses 

analisados, não houve confirmação de casos de zika vírus em Sergipe, apenas casos 

notificados sendo investigados, segundo dados do Informe Epidemiológico Semanal nº 

14/2016 NEST/SES.
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4. CONCOMITÂNCIA DE DENGUE, 
    CHIKUNGUNYA E ZIKA 

No Gráfico 4 observa-se que houve registro das três doenças em Sergipe, 

sendo dengue presente em todo ano de 2015, chikungunya também com registros, 

ocorrendo aumento de notificações a partir de outubro e zika com o surgimento de 

notificações no sistema de informação SINAN a partir de outubro, porém ainda sem 

confirmação laboratorial para esse agravo.

A distribuição dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus, em 2015, por faixa 

etária, retrata o aumento da incidência (a partir dos casos prováveis) destas doenças 

aproximadamente a partir dos 15 anos, com pico expressivo no grupo etário entre 20-39 

anos. (Gráfico 5)

Gráfico 4. Casos prováveis de arboviroses, por mês de início de sintomas.Sergipe, 2015.

Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

Gráfico 5. Distribuição dos casos de dengue, chikungunya e zika, por faixa etária. Sergipe, 2015.
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5. MICROCEFALIA 

A partir do segundo semestre de 2015, com o aumento do número 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 Microcefalia (PNEM), em 

dezembro de 2015, as ações foram potencializadas quanto á ampliação dos 

laboratórios de referência, 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 cinco casos em todo território estadual, sendo o 

mês de novembro o que alcançou maior pico de notificações, quando foram notificados 

63 casos de crianças com microcefalia, havendo queda nos meses subsequentes. Até 

o mês de fevereiro de 2016 foram notificados 201 casos conforme distribuição 

representada abaixo (Gráfico 6).

Gráfico 6. Notificações de microcefalia, por mês. Sergipe, fevereiro de 2015 a fevereiro 2016.

Fonte: CIEVS/DVS/SES
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6. Aedes aegypti: VETOR DA TRÍPLICE EPIDEMIA 

O Aedes aegypti é um dos mosquitos mais importantes, epidemiologicamente, 

devido a seu papel na transmissão de doenças. Originário do Egito, na África, o Aedes 

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 Aedes 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 Aedes 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 Aedes aegypti se desenvolve através de metamorfose completa, e o ciclo de 

vida compreende quatro fases: ovo, larva (quatro estágios larvários), pupa e adulto. 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 aegypti.

 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 aegypti 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 aegypti para os indicadores 

obtidos mediante levantamento, visando à prevenção e controle de epidemias de 

arboviroses (BRASIL, 2009), são:
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Os resultados referentes ao último levantamento de índice realizado pelos 

municípios, conforme dados do Núcleo de Endemias da Diretoria de Vigilância em 

Saúde/SES, revelou que 20% dos municípios (15) encontravam-se em situação de baixo 

risco de epidemia por vírus transmitido pelo Aedes aegypti, devido ter sido encontrado 

larvas do mosquito em menos de 1% dos imóveis pesquisados; 58,6% dos municípios 

(44) estavam em  situação de alerta com 1 a 3,9% dos imóveis com foco do mosquito; 

12% (9 municípios) estavam em situação de risco de epidemia, com IIP >3,9%, variando 

de 4,1% a 12,2% dos imóveis pesquisados encontrados com larvas de Aedes aegypti. 

Não constam informações sobre levantamento em 9,3% (7) dos municípios (Mapa 1).

Ao cruzar os dados de infestação e casos prováveis de dengue e chikungunya 

registrados nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 (Mapa 1), observou-se que dos 

nove municípios com índices maior que 3,9%, Itabaianinha e Tobias Barreto 

apresentaram altas incidências de dengue, com 1.545,74 e 258,88 casos por 100 mil 

habitantes, respectivamente (Tabela 1). Em Pinhão, a alta incidência foi de chikungunya 

sendo registrados 155,28 de por 100.000 habitantes (Tabela 3).

Observou-se que em quatro municípios, apesar de infestação elevada e registro 

de dengue, chikungunya e microcefalia, estes apresentaram poucas notificações diante 

da situação entomoepidemiológica que se encontravam. 

Nos municípios (44) com infestação de 1 a 3,9%, apesar de serem classificados 

como situação de alerta, observou-se  que 20,45% destes apresentaram altas 

incidências, que variaram de 104,03 a 736,14 casos por 100 mil habitantes para estas 

doenças em seus territórios. A mais alta incidência (736,14) de casos de chikungunya, no 

estado, foi registrada em Carmópolis, município com infestação de 1,1%. Além disso, 

quatro municípios apresentaram simultaneamente elevadas incidências de dengue e 

chikungunya.

Tabela 4. Classificação dos Índices de Infestação

Fonte: Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD)/SVS/MS
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Entre os municípios de classificação satisfatória (IPP <1%), a maior incidência foi 

por dengue em Barra dos Coqueiros (99,66) e Umbaúba (89,63) casos por 100 mil 

habitantes. Em relação à transmissão de chikungunya, Canindé do São Francisco e 

Ribeirópolis apresentaram as maiores incidências 88,40 e 87,14 casos/100mil/hab., 

respectivamente.

Dos 30 municípios, com ocorrência de casos de dengue, chikungunya e 

microcefalia, concomitantemente, até fevereiro de 2016 (semana epidemiológica nº 8), 

20% estavam em situação de risco de epidemia; 46,66% em situação de alerta; 26,66% 

em classificação satisfatória, e 6,66% sem informação de dados entomológicos como 

mostra o Mapa 1. A situação nesses municípios demanda intervenção intensificada, 

intersetorial e coordenada.

A avaliação das ações realizadas, baseada em cruzamentos de indicadores 

entomológicos e epidemiológicos, de maneira contínua, constitui um instrumento 

essencial de apoio à gestão pela sua capacidade de orientar a tomada de decisão.

Mapa 1. Situação entomológica (IIP), 2015/2016 e epidemiológica das arboviroses e Microcefalia, 
jan e fev 2016*, por município em Sergipe.

Fonte: SINAN/CIEVS/ENDEMIAS – DVS/SES. *Dados sujeitos a alteração. 
Elaboração do Mapa: Observatório de Sergipe/SUPES/SEPLAG 
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·   Publicou plano de contingência e elaborou plano de ação com parceria dos 

componentes da Sala Estadual;

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

Interesse Nacional (ESPIN), pelo MS em novembro de 2015, a SES e o governo de 

Sergipe desencadearam várias ações, entre elas (Figura 1 e Figura 2):

·  Capacitou profissionais de saúde, educação, defesa civil, entre outras áreas.

·   Elaborou campanha de mídia e material gráfico;

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

acompanhamento e avaliação da situação;

· Aedes aegypti Criou portal da Sala de Situação do controle do , com publicação 

de informações de orientação a população e profissionais;

·   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;

·   Decretou situação de emergência em todo território sergipano;

·  Publica semanalmente Informe Epidemiológico sobre os dados das arboviroses 

e microcefalia, bem como ações desenvolvidas;

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

ações de mobilização e combate ao vetor ( ), por meio de uma resposta Aedes aegypti

integrada e intensificada com envolvimento de vários órgãos governamentais e de 

representação da sociedade e dos municípios;

II. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA 
    DE ESTADO DA SAÚDE (SES) 
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Figura 1 - Linha do tempo das ações a partir da situação de emergência, no
Brasil e em Sergipe. 2015 e 2016.

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

Figura 2. Organograma da Sala Estadual de Situação e do Comitê Gestor

Fonte: Sala Estadual de Situação de Sergipe/NEST/SES.
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1. PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO CONTROLE DO Aedes aegypti

Sendo a participação da sociedade, fundamental para o enfrentamento das 

arboviroses, a SES disponibilizou ferramentas que possibilitam a sua participação e 

vem recebendo denúncias de possíveis criadouros do Aedes aegypti, realizadas pelo 

número 155 da ouvidoria, pelo e-mail controle.aedes@saude.se.gov.br e pelo 

aplicativo “Aedes aegypti na Mira SE”. Este, gratuito e disponível para smartphones 

através do Google play. A procura, apesar de pequena, já produz efeito positivo no 

sentido de subsidiar as ações nos municípios, demonstrando a importância do 

protagonismo social para o controle do mosquito e redução das doenças.
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Entre as ações desenvolvidas visando o controle do Aedes aegypti, a partir de 

relatórios enviados à sala Estadual de Situação, os municípios, responsáveis diretos 

pelas ações em cada território, realizaram: Trabalhos de educação em saúde e ações 

tais como: visitas aos imóveis, palestras, campanhas, caminhadas, mutirão de limpeza, 

a exemplo do projeto “Cata bagulho“ da Secretaria de Urbanismo do município de 

Estância, entre outras ações. Os municípios que enviaram registro das ações 

realizadas, tiveram seus relatos publicados na página da Sala de Situação 

http://observatorio.se.gov.br/saude/mapa-do-estado com o objetivo de socializar as 

iniciativas: Aracaju, Itaporanga d’Ajuda, Divina Pastora, Estância, Boquim, N. S. da 

Gloria, Tobias Barreto, Moita Bonita, Laranjeiras, Simão Dias, Aquidabã, Lagarto, 

Itabaiana e Pinhão. Também são divulgados os quantitativos percentuais dos imóveis 

visitados semanalmente, por município.

Um programa ideal de Manejo Integrado de Vetores (MIV) deve incluir a 

participação intersetorial em todos os níveis de governo e entre saúde, educação, meio 

ambiente, desenvolvimento social, além da participação de Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e de organizações privadas. A comunidade deve ser 

informada sobre o programa de controle das arboviroses, buscando a colaboração. A 

participação comunitária é um componente essencial do MIV. (BRASIL, 2014).



Monitoramento e Avaliação 
2016

106

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

comparado aos três anos anteriores. A ação mais efetiva para prevenir as doenças 

transmitidas pelo Aedes 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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APRESENTAÇÃO

Neste capítulo será apresentada a situação epidemiológica e entomológica 

das arboviroses em Sergipe (dengue, chikungunya e zika) além da microcefalia, 

comparando os semestres de 2015 e 2016, de forma a colaborar com gestores de 

saúde estadual e municipais, bem como outros atores e a população geral, sobre a 

situação dessas doenças no território sergipano contribuindo para a definição de ações 

para o controle do Aedes aegypti no estado.
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS ARBOVIROSES 
E MICROCEFALIA EM SERGIPE - 2015/2016

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 últimas 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, segundo o capítulo 4.  

Como mostra o Gráfico 1, ao se comparar os casos prováveis de dengue do primeiro 

semestre de 2016 aos do mesmo período de 2015 observa-se incremento de 22,23%.

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 bimestre (março/abril) se comparado ao primeiro e de 71,96% no terceiro 

bimestre (maio/junho) em relação ao segundo (Gráfico 2).

111

I. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

1. DENGUE

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

Fonte: Dados - SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES.
*Dados sujeitos a alteração.
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A comparação da incidência por região de saúde no primeiro trimestre, de 2016 

ao de 2015, 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 300/100mil/hab. Também, houve elevação da taxa de incidência nas regiões 

de Propriá, Lagarto e Estância. Observa-se que a região de Propriá manteve, em 2016, 

a tendência de crescimento ocorrida em 2015.

Em 2015, três regiões registraram incidência de 100 a 300 casos por 100 

mil/habitantes, e nenhuma alcançou incidência acima de 300, sendo a mais elevada de 

219,24 na região de Aracaju.

Para calcular a incidência, divide-se o número de casos prováveis (ou seja, o 

número de novos casos da doença) pela população do município e multiplica-se este 

valor por 100 mil. O Ministério da Saúde considera três níveis de incidência de dengue e 

demais arboviroses: baixa (menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 

300 casos/100 mil habitantes) e alta (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.

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

Gráfico 2. Casos prováveis de dengue por bimestre nos primeiros 
seis meses de 2016*, Sergipe.
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Chama a atenção os municípios sem registro e aqueles com pouca (até três) 

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

distribuídos em seis das sete regionais, áreas onde houve comprovação laboratorial da 

circulação viral, o que sugere subnotificação. O número 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 20,83% (Tabela1).

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

registraram casos de dengue no primeiro semestre de 2016 e oito mantiveram-se 

silenciosos para a doença, mantendo os percentuais/números de 2015. Dos 67 

municípios, 64,17%(43) registraram incidência inferior a 100 casos por 100.000/hab., 

28,35% (19) de 100 a 300 e 7,46% (05) superior a 300 casos por 100.000 habitantes 

(Gráfico 4).

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

perfil epidemiológico de dengue, no período analisado em Sergipe, observado na 

elevação da incidência dos municípios com mais de 300 casos por 100 mil habitantes. 

Enquanto que em 2015, entre os cinco municípios, a mais alta incidência foi de 

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

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

Gráfico 3. Comparativo da Incidência de casos prováveis de dengue, 
por Região de Saúde, no primeiro semestre de 2015/2016* em Sergipe.
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da incidência dos municípios com entre os cinco municípios, a mais alta incidência foi 

de 971,12 no município de Santa Rosa de Lima, em 2016, quatro dos cinco municípios 

alcançaram incidência superior a 1000 casos a cada 100 mil habitantes, com registro de 

3.023,06 em Itabaianinha (Gráfico 5).

Gráfico 4. Comparativo da Incidência de casos prováveis de dengue,
(casos por 100 mil habitantes) semestre de 2015 e 2016* em Sergipe.

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

Gráfico 5. Municípios com incidência > 300 casos prováveis 
de dengue no primeiro trimestre em 2015 e 2016* em Sergipe.

Fonte: Dados - SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES.
*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 de 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 da dengue, em 90,9% foram identificados o sorotipo DEN1 e 9,1% 

DEN4. Em 2016, no primeiro semestre, não houve amostra positiva para NS1.

Tabela 1 Comparativo de casos prováveis e incidência de dengue no primeiro semestre de 
2015 e de 2016, por região de Saúde e municípios. Sergipe.

Fonte: Dados - SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES.
*Dados sujeitos a alteração.
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 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 (Gráfico 7).

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

positivo, residente no município de São Cristóvão. 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 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 (Gráfico 6  e Tabela 2).

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 no Gráfico 6.

2. FEBRE DO CHIKUNGUNYA 

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

Gráfico 6. Casos prováveis de chikungunya por mês de inicio 
de sintomas. Sergipe, 2015 e 2016* (primeiro semestre)
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Ao comparar a incidência de chukungunya por região de saúde dos primeiros 

seis meses de 2016 ao mesmo período de 2015,  observou-se que três regiões 

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

incidência (superior a 300 casos) em 2016, enquanto que em 2015, as sete regiões de 

saúde apresentaram baixa incidência  (menos de 100 casos), (Gráfico 8), mostrando a 

intensidade da transmissão. O contingente populacional das regiões que apresentaram 

incidências média e alta corresponde a 73,88% da população no estado, retratando a 

disseminação do vírus chikungunya no território sergipano.

Gráfico 7. Casos prováveis  de chikungunya por bimestre 2016* em Sergipe

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

Gráfico 8.Comparativo da Incidência de casos prováveis de Chikungunya
por Região de Saúde, no primeiro semestre de 2015/2016*, Sergipe

Fonte: Dados - SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES.
*Dados sujeitos a alteração.
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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 (Tabela 2).

Em 2015, dos 30 municípios que notificaram casos de da doença, 28 (93,33) 

apresentaram 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).  _

No primeiro semestre de 2016, dos 64 municípios (85,33%) que notificaram 

casos prováveis de chikungunya, 64,06% (41) apresentaram incidência menor que 100 

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

18,75% (12) com taxa de incidência superior a 300 casos por 100 mil habitantes. O 

maior número de municípios (6) com alta incidência faz parte da região de Estância; 

destacando o município de Umbaúba que apresenta a taxa de incidência elevada do 

estado de 1.951,52% casos por 100 mil habitantes. O município com a segunda maior 

taxa foi São Miguel do Aleixo (1.768,32)  pertencente a região de Itabaiana. A terceira, 

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

(Tabela 2)._
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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 principalmente, no aumento do número de municípios que apresentaram 

incidência maior que 300 casos por 100 mil habitantes, passando de um, em 2015, para 

12 municípios em 2016. Em percentual, essa elevação corresponde a 1.1000%. Além 

disso, a mais elevada incidência de 2015 foi de 368,58 ocorrida no município de Moita 

Bonita, enquanto que em 2016, o município de Umbaúba alcançou o patamar de 

1.951,52 casos por 100 mil habitantes (Gráfico 9).

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.
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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.

Gráfico 9. Febre chikungunya: incidência superior a 300 casos prováveis por 100.000 habitantes, 
por município e região de saúde, no primeiro semestre de 2015 e de 2016 em Sergipe.

Fonte: Dados - SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES.
*Dados sujeitos a alteração.
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Dos 29 municípios anteriormente citados, 26 apresentaram baixa incidência 

para a doença, os municípios de Canindé de São Francisco(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.

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

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.

Quanto à 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.

3. FEBRE DO ZIKA VÍRUS 
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No Gráfico 10 observa-se o surgimento de casos suspeitos de chicungunya e 

zika, no primeiro semestre de 2015, sendo dengue a doença com maior quantitativo de 

notificações no estado. Nesse mesmo período, em 2016, observa-se aumento de 

notificações das três doenças no território estadual, sendo, porém, dengue e 

chikungunya as mais expressivas.

.

Quanto ao mês de transmissão, os dados do SINAN mostram que em fevereiro 

ocorreu propagação viral das três arboviroses, expressa na elevação de número de 

pessoas que apresentaram sintomas de dengue, chikungunya e Zzika, havendo queda 

progressiva nos meses subsequentes. Esse cenário ratifica a simultaneidade viral 

(Gráfico 10).

4. CONCOMITÂNCIA DE DENGUE, 
    CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Gráfico 10. Casos prováveis de dengue, chikungunya e zika por mês de
início de sintomas no primeiro semestre de 2015 e 2016 em Sergipe.

Fonte: Dados - SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação/DVS/SES.
*Dados sujeitos a alteração.
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O resultado da análise da circulação das arboviroses dengue, chikungunya e 

zika por município mostrou que 36 municípios (48%) do estado apresentaram 

incidência superior a 100 casos por 100 mil habitantes de, pelo menos, uma arbovirose. 

Destes, 13 municípios registraram 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).

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

Gráfico 11. Quantitativo de municípios com incidência superior a 100 casos
por 100.000/hab. de dengue, chikungunya e zika no primeiro semestre de
2016 em Sergipe.
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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.

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 Capítulo 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”.
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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.

.

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.

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

Tabela 3 . Casos prováveis e incidência de dengue, chikungunya e zika no primeiro quadrimestre
de 2016*, por Região de Saúde e municípios de Sergipe.
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A partir do segundo semestre de 2015, com o aumento do número 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 Microcefalia (PNEM), em 

dezembro de 2015, as ações foram potencializadas quanto àampliação dos 

laboratórios de referência, 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) casos em todo território estadual, sendo 

o mês de novembro o que alcançou maior pico de notificações, quando foram 

registrados 64 casos de crianças com microcefalia, finalizando o ano com 177 bebês 

suspeitos da síndrome. No primeiro semestre de 2016 houve 68 notificações 

(Gráfico 12).  _

5. MICROCEFALIA 

Gráfico 12. Notificação de casos de microcefalia por mês de nascimento de
janeiro/2015 a junho/2016 em Sergipe.

Fonte: Dados: RESP/CIEVS/DVS/SES-NEST/SES. *Dados sujeitos a revisão.
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O registro de microcefalia, nestes dois períodos, totalizou 245 casos, destes 120 

foram confirmados, 61 descartados e 64 a serem investigado (Gráfico 13).  Dos casos 

notificados, 72,40% foram investigados (181) e destes 66,29% foram confirmados. 

Ocorreram dez óbitos, cinco foram confirmados, sendo em Aracaju (02), Japaratuba, 

Nossa Senhora das Dores e Simão Dias (01 cada); um foi descartado em Ribeirópolis e 

quatro estão em investigação.

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).

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

Gráfico 13. Notificação e resultado de investigação de casos e óbitos de
microcefalia de janeiro/2015 a junho/2016 em Sergipe.
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Fonte: Dados: RESP/CIEVS/DVS/SES-NEST/SES. *Dados sujeitos a revisão.

Tabela 4. Casos de microcefalia no primeiro semestre de 2016*, por Região de Saúde em 
municípios de Sergipe.
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Conforme capítulo 4, o Aedes aegypti é um dos mosquitos mais importantes, 

epidemiologicamente, devido a seu papel na transmissão de doenças. Originário do 

Egito, na África, o Aedes 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 Aedes 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 Aedes 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.

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 aegypti no total de imóveis eleitos para pesquisa de 

larvas (inspecionados), apontando o risco de adoecimento da população pelas 

doenças transmitidas pelo vetor.

O Aedes 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 

aegypti.

6. Aedes aegypti: VETOR DA TRÍPLICE EPIDEMIA 
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A comparação do resultado dos levantamentos de índice referentes a maio de 

2015 e de 2016 em relação a classificação de risco (Tabela 5) 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 número 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  é um componente fundamental para a atividade Aedes aegypti

de vigilância entomológica. A pesquisa larvária tem diferentes objetivos, conforme as 

Os limiares de risco de transmissão pelo Aedes aegypti, para os indicadores 

obtidos mediante levantamento, visando à prevenção e controle de epidemias de 

arboviroses (BRASIL, 2009), são:

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 , devido ter sido encontrado Aedes aegypti

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 

aegypti. Não constam informações sobre levantamento em 21,33% (16) dos municípios 

(Gráfico 14).

Tabela 5. Classificação dos Índices de Infestação Predial (IIP), por Aedes aegypti

Fonte: Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD)/SVS/MS
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Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue (BRASIL, 

2009). São eles:

 Avaliação das metodologias de controle (ações realizadas).

 Estratificação das áreas de risco entomológico.

 Monitoramento das atividades de controle.

Gráfico 14. Comparativo dos índices de infestação pelo Aedes aegypti
maio 2015 e 2016 em Sergipe.

Fonte: Levantamento Índice maio 2015/2016/NE/DVS/ SES

Gráfico 15. Criadouro predominante para Aedes aegypti maio 2015 e 2016 em Sergipe.

Fonte: LIRAa maio 2015/2016/ NE/DVS/SES
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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 300 casos) incidência. Nove municípios confirmaram microcefalia em 

seus territórios.

A análise demonstrou, também, que mais de 98% dos criadouros encontram-se 

nos domicílios (Gráfico 15), o que demonstra que a atuação do cidadão em manter o 

ambiente domiciliar livre da possibilidade de proliferação do mosquito, no manejo 

adequado da água, se faz necessário.

Ao cruzar os dados entomológicos (infestação pelo Aedes aegypti) e 

epidemiológicos (casos arboviroses), no primeiro semestre de 2016 (Mapa 1), 

observou-se que dos oito municípios com índice de infestação, que indica risco 

iminente de epidemia (> 3,9%), nenhum registrou alta incidência para dengue, 

ckikungunya ou zika vírus. Apenas o município de Pedrinhas registrou incidência de 

158,75 (média) de dengue. No entanto, houve casos confirmados de microcefalia em 

seis dos oito municípios de índice elevado, o que o que sugere subnotificação destas 

doenças diante da situação entomo-epidemiológica que se encontravam.  

Quanto aos criadouros, não houve mudança significativa no tipo de recipientes 

encontrados com larvas de Aedes aegypti. São os reservatórios de água os criadouros 

predominantes nos dois levantamentos, como mostra o Gráfico 15. A necessidade de a 

população armazenar água indica saneamento inadequado e oferta de água 

intermitente o que favorece as condições que proporciona a reprodução do vetor.

Em 37 municípios 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 estado foi de 3.023,86 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.

Quanto aos 16 municípios sem informação de índice de infestação, três 
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(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.

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
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Conforme apresentado no Capítulo 4, 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:

 

 Decretou situação de emergência em todo território sergipano.

Publicou portaria de situação de emergência e instituiu Comitê Gestor para 

acompanhamento e avaliação da situação.

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

ações de mobilização e combate ao vetor (Aedes aegypti), por meio de uma resposta 

integrada e intensificada com envolvimento de vários órgãos governamentais e de 

representação da 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.

 Publica semanalmente Informe Epidemiológico sobre os dados das arboviroses 

e microcefalia, bem como ações desenvolvidas.

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

informações de orientação a população e profissionais.

II. AÇÕES DESENVOLVIDAS 
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 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.

 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 abastecimento de água.

 Capacitou profissionais de saúde, educação, defesa civil, entre outras áreas.

 Realizou Diagnóstico e Avaliação da situação das arboviroses e microcefalia, 

em documento específico, 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.

 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 aegypti

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

ações realizadas.

 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.
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Figura 1. Organograma da Sala Estadual de Situação e do Comitê Gestor

Fonte: Sala Estadual de Situação de Sergipe/NEST/SES.
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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 ações capazes de bloquear a transmissão 

dos vírus circulantes. Sendo os criadouros encontrados com larvas de Aedes aegypti , 

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 Aedes 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.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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APRESENTAÇÃO

Casos prováveis são todos os casos confirmados (laboratorialmente ou por 

critério clínico-epidemiológico) e os casos em investigação, excluindo-se os casos que 

já são comprovadamente descartados.

Este capítulo tem como objetivo apresentar a situação epidemiológica, 

entomológica e operacional do controle das arboviroses (dengue, chikungunya e zika 

vírus) em Sergipe, regiões de saúde e municípios, bem como as necessidades 

prioritárias relacionadas ao controle desta tríplice epidemia.

Será realizada uma análise geral do estado de Sergipe e em seguida detalhada 

por Região de Saúde e seus municípios, referente ao período de 2006 a 2016, 

utilizando os respectivos dados e informações: casos prováveis por município de 

notificação e de residência; taxas de incidência de dengue, chikungunya e zika; casos 

notificados e confirmados de microcefalia; Índices de Infestação Predial (IIP) por Aedes 

aegypti; unidades assistenciais notificadoras. As recomendações para o 

acompanhamento e monitoramento da situação serão também inseridas neste 

documento.

Cabe esclarecer que a Taxa de Incidência é calculada a partir dos casos 

prováveis das arboviroses (dengue, chikungunya ou zika), sobre a população estimada 

anual, por 100.000 habitantes.
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I. INTRODUÇÃO

No estado de Sergipe, a elevação dos casos de microcefalia foi observada a 

partir do mês de agosto de 2015 com a notificação de cinco casos em todo território 

estadual, sendo o mês de novembro o que alcançou maior pico de notificações, quando 

foram registrados 64 casos de crianças com microcefalia. Neste mesmo mês, o 

Ministério da Saúde (MS) confirmou a relação entre o vírus zika e a microcefalia. Até a 

Semana Epidemiológica nº 22/2016, foram notificados 233 casos e 110 casos 

confirmados.

O primeiro caso de dengue notificado em Sergipe aconteceu em janeiro de 1996 

em Aracaju, desde então, há circulação deste arbovírus no estado. Em 2014, além de 

casos notificados de dengue, surgiu no mês de outubro, o primeiro paciente positivo 

para chikungunya residente no município de São Cristóvão, importado de Feira de 

Santana-BA. Em julho de 2015, foi registrado o primeiro caso autóctone de 

chikungunya, em paciente do município de Aracaju, observando-se o crescimento do 

número de municípios com circulação do vírus causador da febre chikungunya, cuja 

incidência em 2016 ultrapassou os casos de dengue.

Analisando a série histórica de 2006 a 2016, foi identificado que o estado de 

Sergipe vem passando por epidemias de dengue nos anos 2008, 2012, 2015 e 2016, 

porém a de 2008 foi a de maior incidência, quando houve 29.086 casos prováveis da 

doença. A partir dessa análise, foi definido que este documento concentraria sua 

avaliação nos anos epidêmicos, sendo analisados os dados, em 2016, até a Semana 

Epidemiológica nº 22, que vai até dia 04/06.

Em 2015, a partir de outubro, alguns casos de zika vírus foram notificados no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), sendo confirmadas 

laboratorialmente três amostras do mês de dezembro. Em 2016, há registros, até a 

Semana Epidemiológica nº 22, de mais 21 amostras positivas, totalizando 24 casos 

confirmados no estado.

Os arbovírus são vírus transmitidos pela picada de artrópodes hematófagos, a 

exemplo do Aedes aegypti. O ciclo de transmissão envolve vetores e vertebrados 
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O Índice de Infestação fornece informações importantes para nortear gestores 

no planejamento e execução das ações de controle do mosquito, a exemplo do IIP que é 

produzido através da análise das larvas de mosquitos coletadas nos imóveis, pelos 

agentes de endemias. Os indicadores obtidos mediante este levantamento visam 

avaliar a execução das ações desenvolvidas relacionadas à prevenção e controle de 

epidemias de arboviroses nas localidades.

Analisando os resultados do IIP realizado através do LIRAa no mês de 

maio/2016, tomando como base o parâmetro do MS, observa-se que: 07 municípios 

estão com ALTO risco; 31 municípios estão com MÉDIO risco; 13 municípios estão com 

BAIXO risco, e 2 municípios que deveriam fazer o LIRAa, não enviaram informação. 

Também não há informação sobre os resultados do LIA em 22 municípios (Ver Mapa 2 e 

Anexo I).

O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), do MS, preconiza dois 

tipos de levantamento de índice:  o  Levantamento de  Índice  Rápido  para  Aedes 

aegypti  (LIRAa), realizados em municípios com 2.000 ou mais imóveis na área urbana; 

e o Levantamento de Índice Amostral (LIA), realizados em municípios com número 

inferior a 2.000 imóveis na área urbana. Em Sergipe, 53 municípios devem realizar o 

LIRAa, os demais devem realizar o LIA. O LIRAa e o LIA devem ser executados no 

mesmo período em todos os municípios para que se possa conhecer o risco em todo o 

território estadual, ambos devem ser realizados no período de uma semana.

silvestres como principais reservatórios. Em geral, as arboviroses são mantidas em 

ambiente silvestre, no entanto, algumas ocorrem em áreas urbanas, como dengue, 

chikungunya e zika que, na atualidade, apresentam uma situação epidêmica em 

Sergipe e no Brasil.
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As maiores Taxas de Incidência anuais de dengue, no estado de Sergipe, 

ocorreram nos anos 2008, 2012, 2015. Em 2008, a taxa de incidência foi de 

1.454,76/100milhab; em 2012 reduziu para 219,44/100milhab e em 2015, a taxa 

passou para 430,53/100mil/hab.

Nos mapas seguintes, podem ser observadas as áreas onde se concentraram as 

maiores taxas de incidência. Em 2008, 82,67% (62) dos municípios apresentaram taxas 

de incidência de dengue acima de 300 casos/100.000 habitantes. Em 2012, 13,33% 

(10) dos municípios tiveram incidências  acima  de  300  casos/100mil/hab;  no  ano  de  

2015,  26,67%  (20)  dos municípios apresentaram taxa de incidência acima de 300 

casos/100mil/hab (Ver Anexo I). 

Buscando comparar os anos da série histórica 2006 a 2015 com o ano de 2016, 

foi analisado o primeiro quadrimestre de cada ano e observou-se que, no estado de 

Sergipe a maior taxa de incidência de dengue ocorreu em 2008 e a segunda está 

ocorrendo em 2016, conforme o Gráfico 1, e que está se apresentando com maior 

registro se comparado aos três anos anteriores.

3

2.  SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS 
    ARBOVIROSES EM SERGIPE 

Mapa 1. Taxas de Incidência de Dengue. Sergipe, 2008, 2012, 2015.

Fonte: SINAN /DVS/SES.
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.

Fonte: SINAN /DVS/SES.

Gráfico 1. Taxa de Incidência/100milhab, de dengue, 1º Quadrimestre. Sergipe, 2006 a 2016*.
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4

Com a presença das três arboviroses no estado, tendo o mesmo vetor 

transmissor, somada a presença da microcefalia (relacionada ao zika vírus), a partir dos 

casos registrados, em 2016, até a SE 22, foi realizado cruzamento entre casos 

prováveis das arboviroses, casos notificados de microcefalia e o resultado de 

maio/2016 do IIP, a fim de detectar as possíveis fragilidades no controle da epidemia, no 

que concerne a notificação de casos suspeitos e o controle do vetor, conforme Mapa 2.

3.  SITUAÇÃO ENTOMOLÓGICA versus 
    SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

Mapa 2. Casos de arboviroses, microcefalia e Índice de Infestação Predial (IIP). Sergipe,2016.
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05 municípios não apresentaram casos de microcefalia (I): Arauá, com IIP BAIXO 

(0,00); Boquim e Pinhão com IIP MÉDIO; Gararu e Ilha das Flores, sem registro 

de IIP.

08 municípios (10,66%) apresentaram dengue e chikungunya (D); 7(9,33%) 

apresentaram dengue e microcefalia (E); 7(9,33%) apresentaram somente 

dengue (A), sendo que  estes fazem limite fronteiriço com municípios que tem a 

presença do zikavirus, chikungunya e microcefalia. Desses, não apresentam 

registro de IIP: Canhoba, Itabi, Macambira, Amparo São Francisco, Santa Rosa 

de Lima, Brejo Grande, General Maynard, Malhada dos Bois, Pedra Mole, São 

Francisco e Telha.

02 municípios apresentaram registros de chikungunya, zika e microcefalia (J): 

Frei Paulo, com IIP MÉDIO e São Miguel do Aleixo, sem registro de IIP.

21 municípios (28%) apresentam as três arboviroses (dengue, chikungunya e 

zika) e microcefalia (H). Desses chama atenção a situação de: Aracaju, Canindé 

de São Francisco, Itaporanga d'Ajuda, Japoatã, Nossa Senhora do Socorro e 

Umbaúba por apresentarem Índice de Infestação de BAIXO risco. Ressalta-se os 

municípios de Carira, Riachão do Dantas e Santa Luzia do Itanhy que não 

apresentaram resultado do IIP.

Na situação descrita no Mapa 2, pode-se destacar que:

04 municípios possuem registros de casos de microcefalia e chikungunya (F), 

sendo: 2 municípios com IIP MÉDIO, Nossa Senhora das Dores e Cristinápolis; 

01 com IIP BAIXO, Feira Nova; 01 sem registro de IIP, Cumbe.

17 municípios (22,66%) apresentaram duas arboviroses (dengue e chykungunya) 

e microcefalia (B), sem casos de Zika registrados. Desses, possui IIP BAIXO os 

municípios de Santo Amaro e Tomar do Geru; e estão sem registro de IIP: Divina 

Pastora, Japaratuba, Muribeca, Nossa Senhora de Lourdes e Pacatuba.
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01 município apresentou dengue, zika e microcefalia (K), com IIP MÉDIO, se 

trata de Poço Redondo; 01 município não apresentou registro de casos (G): 

Gracho Cardoso, sem registro de IIP; 01 município só possui registro de casos de 

chikungunya (L): Monte Alegre com IIP MÉDIO; 01 município só possui registro 

de casos de microcefalia (C), com IIP MÉDIO.

Realizando análise comparativa entre os anos 2015 e 2016, considerando até a 

SE 22, para a dengue e chikungunya nos dois anos e apenas 2016 para zika vírus 

(Gráfico 2), observa-se que houve redução das taxas de dengue tanto no estado como 

nas Regiões de Saúde. Em relação à chikungunya, ocorreu redução nas Regiões de 

Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro, chamando atenção a elevada taxa de 

incidência da Região de Estância (614,80/100 milhab). Para zika vírus, a maior taxa foi 

da Região de Itabaiana seguida da Região de Nossa Senhora da Glória e da Região de 

Estância.

6

Gráfico 2. Taxa de Incidência de dengue, chikungunya e zika, por Região de Saúde. Sergipe, 
janeiro a maio, 2015/2016.

Fonte: SINAN (maio/2016)
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Na análise da situação epidemiológica serão observadas as Taxas de Incidência 

por agravo ou para a totalidade das arboviroses aqui analisadas, além dos Índices de 

Infestação.

Imóveis trabalhados: O 4º Ciclo de trabalho dos Agentes de Endemias teve 

início em 1/5/2016 e será concluído em 30/6/2016. Esse trabalho se destina à 

realização de visitas aos imóveis para investigar a possível existência de focos 

do Aedes aegypti, orientar a população medidas preventivas, destruir criadouros 

existentes e tratar recipientes contendo larvas.

Casos de arboviroses notificados no município: A notificação oportuna dos 

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

padrão de transmissão da doença na área e a curva endêmica. As arboviroses 

são agravos de notificação compulsória, (Portaria GM/MS nº 204, de 17 de 

fevereiro de 2016) e, portanto, todos os casos suspeitos (sendo ou não 

confirmados) devem ser obrigatoriamente, notificados à Vigilância 

Epidemiológica do município. As unidades de saúde são as principais fontes de 

detecção dos casos suspeitos de arboviroses e, também, fontes de dados para 

os serviços de vigilância. As notificações dos casos devem ser realizadas pelos 

municípios que identificaram a suspeita, seja no mesmo município de residência 

do paciente ou não.

Através dos painéis, será realizada avaliação detalhada de cada Região de 

Saúde e seus municípios. Serão analisadas a situação epidemiológica e a situação 

operacional nos anos 2015 e 2016 (até a Semana Epidemiológica nº 22).

Na análise da situação operacional serão observadas as seguintes situações:

Estabelecimentos de Saúde Notificadores: A obrigatoriedade da notificação 

se destina a todos os serviços de saúde, públicos ou privados, de qualquer tipo 

de complexidade. No entanto, casos com sinais e sintomas clássicos da dengue, 

chikungunya ou zika necessitam de atendimento em Unidades Básicas de Saúde 

4. PAINÉIS POR REGIÃO DE SAÚDE
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4.1 Região de Aracaju

Redução da taxa de incidência de dengue, aumento da taxa de chikungunya e 

surgimento de casos de zika vírus em 2016. Todos os municípios da região 

possuem casos de microcefalia notificados, exceto Santa Rosa de Lima. Em 4 

Implantação de Sala Municipal de Situação: Desde a publicação da Diretriz nº 

01/2015 MS, que estabeleceu Sistema de Coordenação e Controle para 

intensificar as ações de mobilização e combate ao mosquito e  orientou  a  

instituição  de  Salas  Estaduais e Municipais de Situação, a SES solicitou e 

orientou através de Ofícios, em reuniões da Sala Estadual de Situação, em 

reuniões nas instâncias de pactuação – Colegiados Interfederativos Regionais e 

Estadual, em atividade de Telessaúde com gestores, coordenadores e técnicos 

municipais, a necessidade de que cada município institua sua Sala ou Comitê 

municipal. Visto que os determinantes da infestação vetorial transcendem a área 

da saúde e seu efetivo controle deve envolver diversos atores, visando um amplo 

e articulado desenvolvimento de ações de mobilização entre múltiplos órgãos 

governamentais e não governamentais, além da mudança comportamental da 

população, para a resolução de problemas essenciais ligados a proliferação do 

vetor, entende-se que o trabalho intersetorial é imprescindível.

O  Anexo  I apresenta  informações  sobre  número  de  casos  e  as  Taxas  de  

Incidência. Comparando 2015 e 2016 até a SE nº 22, observa-se que houve na Região 

de Aracaju:

4.1.1 Situação Epidemiológica

(UBS). Espera-se, portanto que a maior quantidade de notificações seja 

realizada por esse nível de atenção, embora as unidades hospitalares também 

sejam uma fonte notificadora essencial. Dados preliminares de estudo em 

andamento, pelo Núcleo Estratégico da SES, aponta que apenas 35,52% dos 

casos de dengue e 24,98% de chikungunya, foram notificados por Unidades 

Básicas de Saúde.
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municípios, já há casos confirmados. Em relação aos municípios, observa-se 

que:

DENGUE

Houve aumento da Taxa de Incidência em Divina Pastora, que não registrou 

nenhum caso em 2015. As mais altas taxas, em 2016, são da Barra dos 

Coqueiros e de São Cristóvão.

Não há registro de casos prováveis de zika, em 2016, nos municípios de Divina 

Pastora, Laranjeiras, Riachuelo e Santa Rosa de Lima. A taxa mais alta é de 

Itaporanga D'Ajuda.

Em 4 municípios, ocorreu aumento na Taxa de Incidência, sendo as maiores 

taxas, em 2016, de São Cristóvão e Divina Pastora. Riachuelo não apresentou 

registro de casos de chikungunya no período.

Os demais municípios possuem índice de infestação MÉDIO, sendo que 

Laranjeiras apresentou 3,7% de infestação, situação próxima ao índice de alto 

CHIKUNGUNYA

ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL - IIP:

Aracaju e Itaporanga d'Ajuda apresentaram índice de infestação BAIXO. Aracaju 

reduziu a taxa de incidência de dengue e chikungunya e apresenta a terceira 

maior taxa de incidência de zika da região. Itaporanga reduziu a taxa de dengue, 

porém aumentou a taxa de chikungunya e possui a maior taxa de zika da região.

ZIKA

Santa Rosa e Divina Pastora não apresentaram resultados de IIP no mês de 

maio, porém houve aumento nas taxas de incidência de chikungunya em ambos 

os municípios e de dengue em Divina Pastora.
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Imóveis trabalhados registrados no Sistema Informatizado de 

Monitoramento da Presidência da República (SIM-PR)

4.1.2  Situação Operacional

Até a SE 22/2016, somente 4 municípios da Região de Aracaju alcançaram 

cobertura acima de 50% de imóveis trabalhados. Cabe ressaltar que o município de 

São Cristóvão não havia informado nenhum imóvel trabalhado. (Ver Anexo II)

risco, porém reduziu as taxas de dengue, chikungunya e não possui registros de 

zika.

São Cristóvão possui índice de infestação MÉDIO e apresentou a maior taxa de 

incidência de dengue e de chikungunya de toda região, em 2016, além de ser um 

dos quatro municípios que possui casos de zika vírus.

Analisando se os casos suspeitos ou confirmados estão sendo notificados em 

seus municípios de residência, observou-se que na região de Aracaju, apenas 2 

municípios (Riachuelo e Santa Rosa de Lima) notificaram abaixo de 50% dos seus 

residentes, até a SE 22/2016. Aracaju, São Cristóvão e Itaporanga foram responsáveis 

por mais de 80% das notificações de seus municípios, conforme Tabela 1 seguinte.

Casos de arboviroses notificados no município de residência

Tabela 1. Casos de arboviroses (dengue, chikungunya e zika) notificados no próprio município 
de residência, Região de Aracaju, 2016(até a SE 22)

Fonte: SINAN (maio/2016)
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4.1.3  Avaliação Geral da Região de Aracaju

Estabelecimentos de Saúde Notificadores de arboviroses

Foi observado que apenas Barra dos Coqueiros, Divina Pastora e Santa Rosa de 

Lima realizaram 100% das notificações nas suas UBS; apenas 15% das notificações 

realizadas em Aracaju, 10% das notificações realizadas por Itaporanga e 2,45% das 

notificações realizadas por São Cristóvão, foram realizadas em UBS. Riachuelo 

notificou 1 (um) caso suspeito de dengue através do hospital local. Laranjeiras realizou 

58% das notificações em UBS. Na região, 12,28% dos casos de arboviroses foram 

notificados nas UBS.

Implantação de Sala Municipal de Situação

Até a SE 22/2016, na Região de Aracaju, apenas os municípios de Aracaju, 

Itaporanga e Laranjeiras implantaram suas Salas Municipais de Situação.

A partir da análise das informações fornecidas pelos itens anteriores, construiu-

se uma matriz de avaliação conforme observado na Tabela 2 seguinte. Observa-se que 

nenhum município da Região de Aracaju alcançou avaliação VERDE em nenhum item 

analisado, seja da Situação Epidemiológica ou da Situação Operacional. Na avaliação 

da situação epidemiológica, 6 municípios estão em situação de ALERTA e 2 em 

situação PREOCUPANTE. Na avaliação da situação operacional todos os 8 municípios 

não atingiram mais de 50% de cumprimento das situações avaliadas.
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O  Anexo  I  apresenta  informações  sobre  número  de  casos  e  as  Taxas  de  

Incidência. Comparando 2015 e 2016 até a SE nº 22, observa-se que houve na Região 

de Estância:

4.2.1 - Situação Epidemiológica

Aumento da taxa de incidência de dengue e de chikungunya e surgimento de 

casos de zika vírus em 2016. Em todos os municípios da região existem casos de 

microcefalia notificados, exceto em Boquim e Arauá. Em 6, há casos 

confirmados. Em relação aos municípios observa-se que:

     4.2 Região de Estância

o

Tabela 2. Matriz de avaliação da situação epidemiológica e operacional.
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Houve aumento da Taxa de Incidência em 8 municípios da região. A maior taxa de 

incidência, em 2016, ocorreu em Itabaianinha.

CHIKUNGUNYA

ZIKA

Não há registro de casos prováveis de zika, em 2016, nos municípios de 

Cristinápolis e Tomar do Geru.

DENGUE

ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL - IIP:

Santa Luzia não apresentou resultados de IIP no mês de maio, porém registrou 

casos das três arboviroses.

Ocorreu aumento na Taxa de Incidência, em 8 municípios da região, sendo as 

maiores taxas, em 2016, de Umbaúba, Sta. Luzia e Itabaianinha. Tomar do 

Geru e Cristinápolis reduziram a taxa de incidência de chikungunya no período.

Arauá, Tomar do Geru e Umbaúba apresentaram índice de infestação BAIXO. 

Umbaúba aumentou as taxas de incidência de dengue e chikungunya e 

apresenta a maior taxa de incidência de zika da região. Arauá aumentou a taxa 

de dengue e passou a registrar casos de chikungunya e zika. Tomar do Geru 

reduziu a taxa de chikungunya e aumentou a taxa de dengue.

Os municípios de Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, 

possuem índice de infestação MÉDIO, sendo que Boquim, Estância, Indiaroba, 

Itabaianinha aumentaram as taxas de dengue e chikungunya e registraram 

casos de zika. Cristinápolis reduziu as taxas de dengue e chikungunya e não 

possui casos de zika.

Pedrinhas possui índice de infestação ALTO apresentando aumento de dengue e 

de chikungunya, com registros de casos de zika vírus.
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Até a SE 22/2016, somente o município de Estância estava com cobertura 

abaixo de 50% de imóveis trabalhados (Ver Anexo II).

4.2.2  Situação Operacional

Casos de arboviroses notificados no município de residência

Imóveis trabalhados registrados no Sistema Informatizado de 

Monitoramento da Presidência da República (SIM-PR)

Analisando se os casos suspeitos ou confirmados estão sendo notificados em 

seus municípios de residência, observou-se que na Região de Estância, 2 municípios 

(Santa Luzia e Pedrinhas) não notificaram casos, até a SE 22/2016, sendo seus 

residentes notificados por outros municípios. Itabaianinha, Estância, Boquim e 

Umbaúba foram responsáveis por mais de 80% das notificações de seus munícipes, 

conforme Tabela 3 seguinte.

Tabela 3. Casos de arboviroses (dengue, chikungunya e zika) notificados no próprio município de 
residência, Região de Estância, 2016(até a SE 22)

Fonte: SINAN (maio/2016)
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A partir da análise das informações fornecidas pelos itens anteriores, construiu-

se uma matriz de avaliação, conforme observado na Tabela 4 seguinte. Observa-se 

que nenhum município da Região de Estância alcançou avaliação VERDE em nenhum 

item analisado, seja da Situação Epidemiológica ou da Situação Operacional. Na 

avaliação da situação epidemiológica, 9 municípios estão em situação de ALERTA e 1 

em situação PREOCUPANTE. Na avaliação da situação operacional, todos os 10 

municípios não atingiram mais de 50% de cumprimento das situações avaliadas.

Estabelecimentos de Saúde Notificadores de arboviroses

Foi observado que apenas Tomar do Geru e Cristinápolis realizaram 100% das 

notificações nas suas UBS. Os casos notificados por Arauá foram todos em hospital. 

Indiaroba realizou 83% das notificações em UBS. Pedrinhas e Santa Luzia não 

notificaram casos e os demais municípios notificaram abaixo de 50% dos seus 

residentes em UBS. Na região, apenas 5,73% dos casos de arboviroses foram 

notificados nas UBS, o mais baixe percentual entre as regiões.

Até a SE 22/2016, na Região de Estância, apenas o município de Arauá 

implantou sua Sala Municipal de Situação.

4.2.3  Avaliação Geral da Região de Estância

Implantação de Sala Municipal de Situação
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       4.3 Região de Itabaiana

      4.3.1 Situação Epidemiológica

Redução da taxa de incidência de dengue e de chikungunya e surgimento de 

casos de zika vírus em 2016. Em 9 municípios da região há casos notificados de 

microcefalia e em 7 já foram confirmados casos. Em relação aos municípios observa- se 

que:

O  Anexo  I  apresenta  informações  sobre  número  de  casos  e  as  Taxas  de  

Incidência. Comparando 2015 e 2016 até a SE nº 22, observa-se que houve na Região 

de Itabaiana:

Tabela 4. Matriz de avaliação da situação epidemiológica e operacional.
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Houve aumento da Taxa de Incidência em Macambira e Pedra Mole. A maior taxa 

de incidência, em 2016, ocorreu em Pedra Mole.

DENGUE

CHIKUNGUNYA

Em 8 municípios, ocorreu aumento na Taxa de Incidência, sendo a maior taxa, 

em 2016, de São Miguel do Aleixo. Nossa Senhora Aparecida e Pedra Mole não 

registraram nenhum caso de chikungunya no período.

Os municípios de Campo do Brito, Frei Paulo, Malhador, Moita Bonita, Nossa 

Senhora Aparecida, Pinhão e Ribeirópolis possuem índice de infestação MÉDIO, 

sendo que Pinhão e Moita Bonita apresentaram as três arboviroses.

ZIKA

ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL - IIP:

Somente Areia Branca apresentou índice de infestação BAIXO, com a presença 

de duas arboviroses com redução nas taxas.

Carira, Macambira, Pedra Mole e São Miguel do Aleixo não apresentaram 

resultados de IIP no mês de maio. Chama atenção Carira, que possui registro de 

casos das três arboviroses. Macambira e São Miguel apresentaram duas 

arboviroses e Pedra Mole somente apresentou registro de dengue, porém todos 

com altas taxas de incidência.

Itabaiana e São Domingos são os únicos municípios da região com índice de 

infestação ALTO, embora Itabaiana apresente redução de taxas de dengue e de 

chikungunya, com poucos casos de zika vírus.

Há registro de casos prováveis de zika, em 2016, nos municípios de Frei Paulo, 

Pinhão, Carira, Itabaiana, Moita Bonita, São Domingos e São Miguel do Aleixo, 

sendo que este último apresenta a maior taxa de incidência da Região.
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Até a SE 22/2016, somente os municípios de Carira, Itabaiana e Ribeirópolis 

estavam com cobertura abaixo de 50% de imóveis trabalhados. Chamando atenção 

Carira, que apresentou apenas 3,93% de registro (Ver Anexo II).

Analisando se os casos suspeitos ou confirmados estão sendo notificados em seus 

municípios de residência, observou-se que na Região de Itabaiana, somente o 

município de Malhador não notificou casos, até a SE 22/2016, sendo seus residentes 

notificados por outros municípios. Nove (64%) dos municípios da região foram 

responsáveis por mais de 80% das notificações de seus munícipes, conforme Tabela 5 

seguinte.

4.3.2 Situação Operacional

Casos de arboviroses notificados no município de residência

Imóveis trabalhados registrados no Sistema Informatizado de 

Monitoramento da Presidência da República (SIM-PR)

Tabela 5. Casos de arboviroses (dengue, chikungunya e zika) notificados no próprio município 
de residência, Região de Itabaiana, 2016 (até a SE 22)

Fonte: SINAN (maio/2016)
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Foi observado que 71% (10) dos municípios da região realizou 100% das 

notificações nas suas UBS; 1 notificou 98% dos seus residentes em UBS e apenas 1 

município não notificou casos. Na região, 84% dos casos de arboviroses foram 

notificados nas UBS, maior percentual entre as regiões.

Implantação de Sala Municipal de Situação

Estabelecimentos de Saúde Notificadores de arboviroses

Até a SE 22/2016, na Região de Itabaiana, somente o município de Itabaiana havia 

implantado a Sala Municipal de Situação.

       4.3.3  Avaliação Geral da Região de Itabaiana

A partir da análise das informações fornecidas pelos itens anteriores, construiu-

se uma matriz de avaliação, conforme observado na Tabela 6 seguinte. Observa-se 

que na Região de Itabaiana o município de Areia Branca recebeu VERDE na avaliação 

da Situação Epidemiológica; 9 municípios estão em situação de ALERTA e 4 em 

situação PREOCUPANTE. Na avaliação da situação operacional, 6 municípios 

atingiram 75% de cumprimento das situações avaliadas, os demais só atingiram até 

50%.
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       4.4 Região de Lagarto

     4.4.1 Situação Epidemiológica

O  Anexo  I  apresenta  informações  sobre  número  de  casos  e  as  Taxas  

de  Incidência. Comparando 2015 e 2016 até a SE nº 22, observa-se que houve na 

Região de Lagarto:

Tabela 6. Matriz de avaliação da situação epidemiológica e operacional.B
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Redução na taxa de incidência de dengue e aumento na taxa de incidência de 

chikungunya. Há registros de casos notificados de microcefalia em todos os 

municípios da região, sendo que, até a SE 22/2016, somente o município de 

Tobias Barreto não registrou casos confirmados. Em relação aos municípios, 

observa-se que:

DENGUE

Poço Verde e Simão Dias apresentaram aumento na Taxa de Incidência, os 

demais municípios reduziram a taxa. A maior taxa de incidência, em 2015 e 2016, 

ocorreu em Tobias Barreto.

CHIKUNGUNYA

Lagarto, Salgado e Simão Dias apresentaram aumento na Taxa de Incidência. 

Poço Verde não apresentou nenhum caso de chikungunya no período. As 

maiores taxas de incidência da região são de Salgado e Simão Dias.

ZIKA

Riachão do Dantas não informou resultado de IIP no mês de maio e apresenta 

taxa de incidência média, com registro das três arboviroses.

Somente Poço Verde apresentou índice de infestação BAIXO, com baixa taxa de 

incidência, registrando somente casos de dengue.

ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL - IIP:

Somente Poço Verde e Tobias Barreto não apresentaram registro de casos. As 

maiores taxas de incidência da região são de Salgado e Simão Dias.

Os demais municípios possuem índice de infestação MÉDIO, sendo que Salgado 

e Tobias Barreto possuem alta incidência. Salgado apresenta registro das três 

arboviroses e Tobias Barreto registro de dengue e chikungunya. Lagarto tem 
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Até a SE 22/2016, somente o município de Poço Verde estava com cobertura 

abaixo de 50% de imóveis trabalhados. Salgado e Simão Dias apresentaram cobertura 

de 50,05% e 56,96%, respectivamente. Os demais estavam com cobertura acima de 

80% (Ver Anexo II).

Analisando se os casos suspeitos ou confirmados estão sendo notificados em 

seus municípios de residência, observou-se que na Região de Lagarto, o município de 

Riachão do Dantas apresentou a taxa mais baixa, 70,83%, dos residentes notificados 

no município. Os demais municípios da região foram responsáveis por mais de 80% das 

notificações de seus munícipes, conforme, Tabela 7 seguinte.

Casos de arboviroses notificados no município de residência

abaixa incidência, porém registra casos das três arboviroses e Simão Dias 

apossui baixa taxa de incidência com registro das três arboviroses.

Imóveis trabalhados registrados no Sistema Informatizado de 

Monitoramento da Presidência da República (SIM-PR)

 4.4.2  Situação Operacional

Tabela 7. Casos de arboviroses (dengue, chikungunya e zika) notificados no próprio município 
de residência, Região de Lagarto, 2016(até a SE 22)

Fonte: SINAN (maio/2016)
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Implantação de Sala Municipal de Situação

Estabelecimentos de Saúde Notificadores de arboviroses

A partir da análise das informações fornecidas pelos itens anteriores, construiu-

se uma matriz de avaliação conforme observado na Tabela 8 seguinte. Observa-se 

que, na Região de Lagarto, o município de Poço Verde recebeu avaliação VERDE na 

avaliação da Situação Epidemiológica; 4 municípios estão em situação de ALERTA e 1 

em situação PREOCUPANTE. Na avaliação da situação operacional, todos os 6 

municípios estão abaixo de 50% no cumprimento das situações avaliadas.

Foi observado que o município de Riachão do Dantas realizou 100% das 

notificações em Unidade Mista; Salgado e Tobias Barreto notificaram 100% e 60%, 

respectivamente, dos casos em UBS; os demais municípios apresentaram percentual 

de notificação em UBS, abaixo de 50%. Na região, 53% dos casos de arboviroses foram 

notificados nas UBS.

Até a Semana Epidemiológica nº 22/2016, na Região de Lagarto, somente os 

municípios de Poço Verde e Simão Dias haviam implantado a Sala Municipal de 

Situação.

       4.4.3  Avaliação Geral da Região de Lagarto
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         4.5 Região de Nossa Senhora da Glória

O Anexo I apresenta informações sobre número de casos e as Taxas de 

Incidência. Comparando 2015 e 2016 até a SE nº 22, observa-se que houve na Região 

de Nossa Senhora da Glória:

Redução na taxa de incidência de dengue e aumento na taxa de incidência de 

chikungunya e surgimento de casos de zika. Há registros de casos notificados de 

microcefalia nos municípios de Canindé, Feira Nova, Nossa Senhora da Glória, 

Poço Redondo e Porto da Folha e casos confirmados em Nossa Senhora da 

Glória e Poço Redondo. Em relação aos municípios observa-se que:

       4.5.1 Situação Epidemiológica

Tabela 8. Matriz de avaliação da situação epidemiológica e operacional.
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Somente Gararu, Canindé e Poço Redondo possuem registro de casos. A maior 

taxa de incidência é de Canindé.

ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL - IIP:

Canindé e Feira Nova apresentaram índice de infestação BAIXO. Feira Nova tem 

taxa de incidência de arboviroses também baixa e Canindé apresenta a maior 

taxa de incidência de arboviroses da região, sendo o único município com 

registro das três doenças.

CHIKUNGUNYA

Monte Alegre e Poço Redondo possuem índice de infestação MÉDIO e baixa 

taxa de incidência de arboviroses.

Gararu, Graccho Cardoso e Itabi não informaram resultado de IIP no mês de 

maio. Gararu  tem  taxa  de  incidência  de  arboviroses  baixa;  Graccho  

Cardoso  não  tem registro de casos e Itabi tem taxa de incidência média.

Há casos notificados em Canindé, Gararu, Itabi, Nossa Senhora da Glória, Poço 

Redondo e Porto da Folha. Todos reduziram a Taxa de Incidência. A maior taxa 

ocorreu em Canindé.

ZIKA

DENGUE

Poço  Redondo  e  Graccho  Cardoso  não  registraram  casos  de  chikungunya  

no período. As maiores taxas de incidência da região são de Canindé e Itabi.

Nossa Senhora da Glória e Porto da Folha apresentam índice de infestação 

ALTO, porém taxa de incidência de arboviroses baixa.
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Casos de arboviroses notificados no município de residência

   4.5.2  Situação Operacional

Imóveis trabalhados registrados no Sistema Informatizado de 

Monitoramento da Presidência da República (SIM-PR)

Até a Semana Epidemiológica nº 22/2016, somente os municípios de Itabi e 

Nossa Senhora da Glória estavam com cobertura abaixo de 50% de imóveis 

trabalhados. Os municípios de Gararu, Graccho Cardoso e Monte Alegre estavam com 

cobertura acima de 80% (Ver Anexo II).

Analisando se os casos suspeitos ou confirmados estão sendo notificados em 

seus municípios de residência, observou-se que na Região de Nossa Senhora da 

Glória, 5 (cinco) municípios não realizaram notificação de casos de residentes. Os 

municípios Canindé, Nossa Senhora da Glória e Poço Redondo foram responsáveis por 

mais de 80% das notificações de seus munícipes, conforme Tabela 9 seguinte.

Tabela 9. Casos de arboviroses (dengue, chikungunyae zika) notificados no próprio município 
de residência, Região de Nossa Senhora da Glória, 2016 (até a SE 22)

Fonte: SINAN (maio/2016)
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Estabelecimentos de Saúde Notificadores de arboviroses

Até a Semana Epidemiológica n° 22/2016, na Região de Nossa Senhora da 

Glória, nenhum município havia implantado a Sala Municipal de Situação.

Implantação de Sala Municipal de Situação

        4.5.3  Avaliação Geral da Região de Nossa Senhora da Glória

Foi observado que somente Poço Redondo e Gararu notificaram 100% dos 

casos em UBS. Canindé e Nossa Senhora da Glória apresentaram percentual de 

notificação em UBS, abaixo de 50%, os demais não notificaram casos nas UBS. Na 

região, 27% dos casos de arboviroses foram notificados nas UBS.

A partir da análise das informações fornecidas pelos itens anteriores, construiu-

se uma matriz de avaliação, conforme observado na Tabela 10 seguinte. Observa-se 

que, na Região de Nossa Senhora da Glória, o município de Feira Nova recebeu 

VERDE na avaliação da Situação Epidemiológica; 5 municípios estão em situação de 

ALERTA e 3 em situação PREOCUPANTE. Na avaliação da situação operacional, 

todos os 9 municípios estão abaixo de 50% no cumprimento das situações avaliadas.



ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E OPERACIONAL 
DAS ARBOVIROSES EM SERGIPE

170

 

 4.6 Região De Nossa Senhora Do Socorro

O Anexo I apresenta informações sobre número de casos e as Taxas de Incidência. 

Comparando 2015 e 2016 até a SE nº 22, observa-se que houve na Região de Nossa 

Senhora do Socorro:

Redução na taxa de incidência de dengue e de chikungunya com surgimento de casos 

de zika somente no município de Nossa Senhora do Socorro. Há registros de casos 

notificados de microcefalia em 9 municípios e de casos confirmados em 8. Somente 

não há registro de casos de microcefalia em Carmópolis, General Maynard e Rosário 

do Catete. Em relação aos municípios observa-se que:

      4.6.1 Situação Epidemiológica

Tabela 10. Matriz de avaliação da situação epidemiológica e operacional.
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DENGUE

Há casos notificados em 9 municípios. Todos reduziram a Taxa de Incidência, 

exceto Japaratuba que não havia registrado casos em 2015. A maior taxa ocorreu 

em Nossa Senhora do Socorro.

CHIKUNGUNYA

Houve registro de casos de chikungunya em 11 municípios. A maior taxa de 

incidência da região é a de Carmópolis.

  

  ZIKA

Somente Nossa Senhora do Socorro possui registro de casos.

Cumbe, General Maynard e Japaratuba não informaram resultado de IIP no mês 

de maio. Os três municípios apresentam taxa de incidência de arboviroses baixa.

Nossa Senhora do Socorro, Pirambu e Santo Amaro apresentaram índice de 

infestação BAIXO. Nossa Senhora do Socorro apresenta taxa de incidência alta 

de arboviroses. Pirambu tem taxa média e Santo Amaro taxa baixa.

Cinco municípios possuem índice de infestação MÉDIO. Desses, somente 

Carmópolis possui alta taxa de incidência de arboviroses, os demais possuem 

taxa baixa.

ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL - IIP:

Siriri é o único município da região que apresenta índice de infestação ALTO, 

porém taxa de incidência de arboviroses, baixa.
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4.6.2  Situação Operacional

Analisando se os casos suspeitos ou confirmados estão sendo notificados em 

seus municípios de residência, observou-se que na Região de Nossa Senhora do 

Socorro, 7 (sete) municípios não realizaram notificação de casos de residentes, pois os 

casos existentes foram notificados em outros municípios. Os municípios de 

Carmópolis, Nossa Senhora das Dores, Pirambu e Rosário do Catete foram 

responsáveis por mais de 80% das notificações de seus munícipes, conforme 

Tabela 11 seguinte._

Até a SE 22/2016, somente os municípios de Capela, Maruim, Nossa Senhora do 

Socorro e Santo Amaro estavam com cobertura abaixo de 50% de imóveis trabalhados. 

Pirambu estava com 65,41% de cobertura. Os demais municípios estavam com 

cobertura acima de 80% (Ver Anexo II).

Imóveis trabalhados registrados no Sistema Informatizado de 

Monitoramento da Presidência da República (SIM-PR)

Casos de arboviroses notificados no município de residência

Tabela 11. Casos de arboviroses (dengue, chikunguny a e zika) notificados no próprio município 
de residência, Região de Nossa Senhora do Socorro, 2016 (até a SE 22)

Fonte: SINAN (maio/2016)
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Implantação de Sala Municipal de Situação

Até a SE 22/2016, na Região de Nossa Senhora do Socorro, nenhum município 

havia implantado a Sala Municipal de Situação.

Estabelecimentos de Saúde Notificadores de arboviroses

Foi observado que somente Nossa Senhora das Dores, Pirambu e Rosário do 

Catete notificaram 100% dos casos em UBS. Nossa Senhora do Socorro e Carmópolis 

notificaram 7,16% e 15,34% dos casos em UBS, os demais não notificaram casos. Na 

região, 13% dos casos de arboviroses foram notificados nas UBS.

      4.6.3 Avaliação Geral da Região de Nossa Senhora do Socorro

A partir da análise das informações fornecidas pelos itens anteriores, construiu-

se uma matriz de avaliação, conforme observado na Tabela 12 seguinte. Observa-se 

que na Região de Nossa Senhora do Socorro, o município de Santo Amaro recebeu 

VERDE na avaliação da Situação Epidemiológica; 8 municípios estão em situação de 

ALERTA e 3 em situação PREOCUPANTE. Na avaliação da situação operacional, 

todos os 10 municípios estão abaixo de 50% no cumprimento das situações avaliadas e 

2 cumpriram 75% das situações avaliadas.
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       4.7.1 Situação Epidemiológica

  4.7 Região de Propriá

O  Anexo  I  apresenta  informações  sobre  número  de  casos  e  as  Taxas  de  

Incidência. Comparando 2015 e 2016 até a SE nº 22, observa-se que houve na Região 

de Propriá:

Tabela 12. Matriz de avaliação da situação epidemiológica e operacional.
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Japoatã é o único município que apresenta índice de infestação BAIXO, com taxa 

de incidência alta de arboviroses.

DENGUE

Há casos notificados em todos os municípios, sendo que em 9 a Taxa de 

Incidência teve aumento em comparação a 2015. A maior taxa ocorreu em Nossa 

Senhora de Lourdes.

Aumento da taxa de incidência de dengue e de chikungunya e surgimento de 

casos de zika. Há registros de casos notificados de microcefalia em 9 municípios 

de casos confirmados em 7. Em relação aos municípios observa-se que:

  ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL - IIP:

 

Somente nos municípios de Ilha das Flores e Japoatã possui registro de casos.

  ZIKA

CHIKUNGUNYA

Houve registro de casos de chikungunya em 8 municípios, observando-se 

aumento se comparado a 2015, quando 5 municípios apresentaram registros de 

casos. A maior taxa de incidência da região é a de Japoatã.

Dez (62%) dos municípios não informaram resultado de IIP no mês de maio. 

Desses 6 municípios apresentaram taxa de incidência de arboviroses média; 2 

apresentaram taxa baixa; e 1 possui taxa alta.

Quatro municípios possuem índice de infestação MÉDIO. Três desses possuem 

taxa de incidência de arboviroses baixa e 1 possui taxa média.

Aquidabã é o único município da região que apresenta índice de infestação 

ALTO, porém taxa de incidência de arboviroses baixa.
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 4.7.2  Situação Operacional

Imóveis trabalhados registrados no Sistema Informatizado de 

Monitoramento da Presidência da República (SIM-PR)

Até a SE 22/2016, somente os municípios de Canhoba e Telha não enviaram 

informações sobre os imóveis trabalhados. Amparo do São Francisco, Aquidabã, Nossa 

Senhora de Lourdes, Propriá e São Francisco estavam com cobertura abaixo de 50% 

de imóveis trabalhados. Ilha das Flores e Brejo Grande estavam, respectivamente, com 

69,72% e 51,41% de cobertura. Os demais municípios estavam com cobertura acima 

de 80% (Ver Anexo II).

Casos de arboviroses notificados no município de residência

Analisando se os casos suspeitos ou confirmados estão sendo notificados em 

seus municípios de residência, observou-se que na Região de Propriá, 8 (oito) 

municípios não realizaram notificação de casos de residentes, os casos existentes 

foram notificados em outros municípios. Apenas o município de Propriá foi responsável 

por mais de 80% das notificações de seus munícipes, conforme Tabela 13 seguinte.

Tabela 13. Casos de arboviroses (dengue, chikungunya e zika) notificados no próprio município 
de residência, Região de Propriá, 2016 (até a SE 22)

Fonte: SINAN (maio/2016)
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Implantação de Sala Municipal de Situação

       4.7.3  Avaliação Geral da Região de Propriá

A partir da análise das informações fornecidas pelos itens anteriores, construiu-

se uma matriz de avaliação, conforme observado na Tabela 14 seguinte. Observa-se 

que, na Região de Propriá, nenhum município VERDE na avaliação da Situação 

Epidemiológica; 6 municípios estão em situação de ALERTA e 10 em situação 

PREOCUPANTE. Na avaliação da situação operacional, todos os 16 municípios estão 

abaixo de 50% no cumprimento das situações avaliadas.

Estabelecimentos de Saúde Notificadores de arboviroses

Até a SE 22/2016, na Região de Propriá, somente os municípios de Aquidabã e 

Nossa Senhora de Lourdes haviam implantado a Sala Municipal de Situação.

Foi observado que dos 8 municípios que notificaram casos, 6 desses notificaram 

100% dos casos em UBS. Propriá e Neópolis notificaram 6,62% e 41,66%, 

respectivamente, dos casos em UBS. Na região, 64,64% dos casos de arboviroses 

foram notificados nas UBS, 2º maior percentual entre as regiões.
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Brej

Tabela 14. Matriz de avaliação da situação epidemiológica e operacional.
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Implementar as sugestões contidas no documento interno “Desafios parao 

enfrentamento das arboviroses em Sergipe”.

Conforme documento técnico produzido pelo Observatório de Análise política em 

Saúde, do Instituto de Saúde Coletiva (ISC), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

estamos diante da “maior tragédia da saúde pública desde a catástrofe da talidomida na 

década de 1950”.

Para os autores, “intervenções corajosas e potencialmente efetivas devem ser 

adotadas prontamente, enquanto as instituições de pesquisa produzem novos 

conhecimentos e desenvolvem tecnologias diagnósticas, assistenciais, preventivas e 

reabilitadoras adequadas. Portanto, não cabe se limitar a escolher prevenção (“guerra 

ao Aedes aegypti”) ou assistência (às mulheres e cuidado para bebês com lesão 

cerebral). Trata-se de buscar uma atuação abrangente e, consequente, à altura dos 

desafios dessa grave epidemia, cujas consequências para uma geração de brasileiras 

e brasileiros ainda são pouco consideradas e conhecidas.”

É sabido que não basta reduzir a infestação pelo Aedes aegypti, pois a força de 

transmissão desses três arbovírus é muito elevada devido ao nível de imunidade das 

populações nas localidades, tanto para os quatro sorotipos de vírus do dengue, como 

para os vírus do chikungunya e zika, os quais muitas pessoas ainda não possuem 

imunidade.

Para tanto, é necessário reconhecer a fragilidade das ações pontuais e entender 

que é imprescindível aprimorar e fortalecer estratégias que sejam abrangentes e 

intersetoriais desenvolvidas rotineiramente, visando o enfrentamento do desafio da 

tríplice epidemia. Dessa forma, segue abaixo algumas recomendações:

5.1 Secretaria de Estado da Saúde (SES):

Monitorar e avaliar a cada quadrimestre a situação detalhada neste relatório, 

visando acompanhar evolução.

Encaminhar as análises da situação para cada município, conselhos e 

colegiados.

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
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Apresentar a situação avaliada, nas Comissões Intergestoras Regionais (CIR), 

Comissões Intergestoras Estaduais (CIE) e Conselhos de Saúde.

Em articulação com a Secretaria do Meio Ambiente, a DESO e os municípios, 

implementar o Plano Nacional de Saneamento Básico que preconiza acesso 

contínuo a água de qualidade, drenagem e manejo das águas de chuva, destino 

adequado dos resíduos sólidos e esgotamento sanitário, principalmente nas 

periferias urbanas, o que possibilitará redução ou eliminação de criadouros de 

mosquito.

Realizar o levantamento de Índices de Infestação, utilizando-os como subsídio 

para planejamento e avaliação de ações, e enviar os resultados para a SES.

Realizar busca ativa de novos casos.

Manter  o  quantitativo  mínimo  de  Agentes  de Endemias (ACEs) compatíveis 

com número de imóveis existentes, conforme preconiza as Diretrizes Nacionais.

Não interromper a estratégia de comunicação social, porém utilizar práticas que 

fortaleçam a consciência sanitária e ecológica, que trate sobre a questão do 

habituar-se, visando a mudanças de comportamento da população. Escutar as 

pessoas e envolvê-las nesta estratégia.

5.2 Municípios:

Em articulação com o Governo do Estado, desenvolver ações de saneamento 

básico que possibilite a redução ou eliminação de criadouros de mosquito.

Implementar monitoramento e avaliação das metas e processos de trabalho, de 

forma contínua.

Cumprir  o  preconizado  no  documento  “Diretrizes  Nacionais  de Controle de 

Epidemias de Dengue” do MS.

Notificar  todos  os  casos  suspeitos  no  SINAN e avaliar rotineiramente a 

qualidade das informações no sistema.

Trabalhar 100% dos imóveis, em cada ciclo.

Desenvolver estratégias para redução dos imóveis fechados.

Alimentar permanentemente o Sistema Informatizado de Monitoramento da 

Presidência da República (SIM-PR) – planilha de registro dos imóveis 

trabalhados.
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Confrontar os resultados do sistema laboratorial (GAL) com as notificações do 

SINAN, atualizando o sistema.

Não interromper os mutirões semanais, realizando mobilização de forma 

intersetorial.

Fazer cumprir a portaria nº 2.121, de 18/12/2015, no art. 2º: do Agente 

Comunitário de Saúde: "ocorrendo situação de surtos e epidemias, executar 

em conjunto com o agente de endemias ações de controle de doenças, 

utilizando as medidas de controle adequadas, manejo ambiental e outras 

ações de manejo integrado de vetores, de acordo com decisão da gestão 

municipal. ”
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ANEXO I 
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

REGIÃO DE ESTÂNCIA

REGIÃO DE ARACAJU
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REGIÃO DE ITABAIANA

REGIÃO DE LAGARTO
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REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
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REGIÃO DE PROPRIÁ

TOTAL GERAL

* Casos prováveis são todos os casos confirmados (laboratorialmente ou por critério 
  clínico-epidemiológico) e os casos em investigação excluindo- se os casos que já 
  são comprovadamente descartados.
** Indice de Infestação: resultado de Maio/2016
*** Dados de 2016: até a Semana Epidemiológica nº 22.
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ANEXO II 
IMÓVEIS TRABALHADOS 

Cobertura de  imóveis  trabalhados  registrados  no  sistema,  em  Sergipe, por
município, até a Semana Epidemiológica 22/2016.
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Fonte: Sistema Informatizado de Monitoramento da Presidência da República 
(SIM-PR) (dados até 06/06/2016, sujeitos a revisão).

Nota: O quantitativo de Imóveis Urbanos existentes no SIM-PR tem como fonte o 
IBGE. O quantitativo de Imóveis Urbanos utilizados para o trabalho de campo dos 
agentes de endemias, na rotina de trabalho, tem como fonte o SISLOC – Sistema 
de Localidades/MS. Em virtude disso a cobertura de imóveis em alguns municípios 
aparece como superior a 100%.
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APRESENTAÇÃO

Esta publicação se destina a analisar a situação das arboviroses e da 

microcefalia em Sergipe visando subsidiar a tomada de decisão por gestores, técnicos 

e população frente a situação encontrada. Este número traz o cenário das arboviroses 

até a Semana Epidemiológica nº 47, e compara os dados de Dengue ao mesmo número 

de semanas epidemiológicas em 2013 e 2014, e da Microcefalia até dia 11 de dezembro 

de 2015. 
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1. INTRODUÇÃO

Dengue, chikungunya e zika são doenças transmitidas pelo mesmo vetor, a 

fêmea do mosquito  infectada. Originário do Egito, se espalhou por toda Aedes aegypti

África, onde se domesticou e se adaptou ao ambiente urbano, em seguida dispersou-se 

pelo mundo através das navegações, principalmente pelo tráfico de escravos para as 

Américas. No Brasil, os primeiros relatos da epidemia de dengue são descritos desde 

1846.

 Essas doenças apresentam algumas características semelhantes. O quadro  a 

seguir, descreve os principais sintomas das três doenças:

Quadro 1. Principais sintomas da Dengue, Chikungunya e Zika 

Fonte: FIOCRUZ, 2015.

zika
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2. DENGUE

O Estado de Sergipe, em 2015, registrou 7.032 (Tabela 1) casos prováveis de 

dengue – casos notificados incluindo todas as classificações, exceto descartados, - até 

a Semana Epidemiológica nº 47 (04/01/15 até 28/11/15), que, comparado ao mesmo 

número de semanas epidemiológicas em 2013 e 2014, apresentou um aumento atípico 

nas Semanas 06 a 11 e 14, (correspondendo aos meses de fevereiro a abril). Nos 

meses de agosto a novembro, correspondendo às Semanas Epidemiológicas de 33 a 

45, houve um aumento considerável de notificações de pessoas com sintomas da 

doença, com maior incidência na semana 39 (Gráfico 1).

No período estudado, a região de saúde de Aracaju apresentou o maior número 

de casos prováveis (2.767 casos), que equivale a 39,35% em relação ao Estado, 

seguidas das regiões: Lagarto (1.340 casos, 19,06%), Nossa Senhora do Socorro 

(1.259 casos, 17,90%), Estância (797 casos, 11,33%), Itabaiana (539 casos, 7,66%), 

Propriá (219 casos, 3,11%), e Nossa Senhora da Glória (111 casos, 1,58%) (Tabela 1).

A análise da incidência em 2015 (nº casos/100 mil hab.) de casos prováveis de 

dengue segundo regiões de saúde em Sergipe, atá a semana 47, demonstra que as 

regiões de Lagarto (523, 67), Nossa Senhora do Socorro (379, 94) , Aracaju (338,23) e 

Estância (329,56) apresentaram as maiores incidências.

Gráfico 1. Casos notificados incluindo todas as classificações até a Semana Epidemiológica 47. 
Sergipe, 2013, 2014 e 2015

Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
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Entre os municípios, destacam-se Rosário do Catete, com incidência de 7.624,37 

casos/100 mil habitantes, Tobias Barreto, com 2.193,40, Itabaianinha, com 1.347,14, 

Santa Rosa de Lima, com 974,61 e Siriri, com incidência de 826,73 (Tabela 1).

Em comparação a 2014, observa-se que 90,6% dos municípios de Sergipe 

tiveram aumento de incidência de dengue em 2015. 

Tabela 1. Comparativo de casos prováveis de dengue entre 2014 e 2015 por região 
e municípios de Sergipe.
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Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

Tabela 1. Comparativo de casos prováveis de dengue  egião entre 2014 e 2015 por r
e municípios de Sergipe. (continuação) 
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No Mapa 1, pode ser observada a distribuição das taxas de incidências por 

município no estado. Os círculos destacam as áreas com maior concentração de casos 

prováveis de dengue.

Os municípios de Japaratuba, Telha, Brejo Grande, Pedra Mole, Pedrinhas e 

Divina Pastora não apresentaram notificações no SINAN online, chama atenção Divina 

Pastora situado entre municípios que apresentam altas taxas de incidência (Mapa 1).

    Mapa 1. Distribuição das taxas de incidências por município
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Observando a Tabela 2, que apresenta incidência mensal dos casos prováveis 

de dengue, o município de Rosário do Catete apresenta a maior incidência acumulada 

de 7.624,37/100.000 hab., seguido por Tobias Barreto (2.193,40), e Itabaianinha 

(1.347,41).

No Gráfico 2, a curva de casos prováveis nos dez municípios com maiores 

incidências acumulada, por mês de início de sintomas, fica evidente que o pico da 

transmissão ocorreu nos meses de agosto e setembro quando foi registrado o maior 

número de notificações. 

Estado, as maiores incidências (Tabela 2) ocorreram nos meses de setembro e 

outubro.

Tabela 2. ência mensal dos casos prováveis de dengue por município. Sergipe, 2015.Incid  



198
MONITORAMENTO DOS CASOS DE DENGUE, FEBRE  
CHICUNGUNYA, ZIKA E MICROCEFALIA - 2015 

Tabela 2. ência mensal dos casos prováveis de dengue por município. Sergipe, 2015.Incid  (continuação) 

Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
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2.1 Casos de dengue segundo sexo e faixa etária

Analisando as características dos casos, segundo sexo e faixa etária, observa-

se que 60% dos casos ocorreu em mulheres. A faixa etária mais acometida foi a de 

mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) 70% dos casos, com uma taxa de incidência de 

395,13/100.000 hab., mais alta que a do estado. Nos homens, a faixa etária de 10 a 39 

anos foi a mais acometida (60%), com uma taxa de incidência de 351,04/100.000hab, 

também maior que a do estado. Os casos notificados totalizaram 13% em crianças (0 a 

11 anos) e 13% em adolescentes (12 a 18 anos) chegando a 65% em adultos (19 a 59 

anos). O percentual de casos em idosos (60 anos e mais) totalizou 9%, porém com uma 

taxa de incidência de 318,09/100.000hab, mais alta que a do estado. O total de casos 

na faixa etária de 0 a 4 anos foi 351 casos, com uma taxa de incidência de 

196,19/100.000hab.

2.2 Casos graves e óbitos

Em 2015, até a SE 47, foram confirmados 6 casos de dengue grave e 2 casos de 

dengue com sinais de alarme. No mesmo período de 2014, foram confirmados 9 casos 

de dengue grave e 11 casos de dengue com sinais de alarme.

Gráfico 2. Casos prováveis de dengue nos 10 municípios com maiores incidências (mensal), 2015.

Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
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Em 2015, 18 amostras foram enviadas para o laboratório de referência para a 

realização do exame de isolamento viral, sendo 11 positivos (61,1%). As proporções 

dos sorotipos virais identificados foram: DENV1 (90,9%), seguido de DENV4 (9,1%)). 

Em 2014, também havia sido isolado os dois sorotipos, mas em proporção inversa 

(Tabela 3).

Os casos de dengue graves ou com sinais de alarme estiveram distribuídos em 5 

municípios: Neópolis (2), Japoatã (1), Aracaju (1), Maruim (1) e Nossa Senhora do 

Socorro (1).

Em 2014, foram confirmados 4 óbitos durante o ano. Em 2015, ocorreram 3 

óbitos por dengue nos municípios de Nossa Senhora do Socorro (1), Maruim (1) e 

Neópolis (1).

2.3 Sorotipos virais

Tabela 3. Sorotipos do vírus da dengue identificados nas amostras enviadas para 
o Laboratório de Referência, 2014 e 2015.

Fonte: GAL/LACEN/FSPH/SES

Negativo
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3. VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA DO AEDES AEGYPTI

É corrigido de forma que o resultado seja expresso para 100 imóveis (BRASIL, 

2013).

●  Índice de Infestação Predial (IIP): percentagem de imóveis positivos para 

larvas Aedes aegypti por imóveis pesquisados.

O índice de infestação por Aedes aegypti é indicador que mede o risco de 

adoecimento da população pelas doenças dengue, chikungunya e zica, transmitidas 

pelo mosquito, e é produzido através da análise das larvas de mosquitos coletadas nos 

imóveis pelos agentes de endemias. O levantamento do índice de infestação tem como 

objetivos:

●   Estratificação das áreas de risco entomológico.

●   O monitoramento das atividades de controle do mosquito.

O LIRAa e o LIA devem ser executados no mesmo período em todos os 

municípios para que se possa conhecer o risco em todo o território estadual, ambos 

devem ser realizados no período de uma semana.

Trata-se, fundamentalmente, de um método de amostragem que tem como 

objetivo principal a obtenção de indicadores entomológicos, de maneira rápida 

(BRASIL, 2009). Esses levantamentos constroem os indicadores:

●  Índice Breteau (IB): percentagem de recipientes com larvas de Aedes aegypti 

por imóvel pesquisado.

●   Avaliação das metodologias de controle.

O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) preconiza o 

Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) em municípios com 2.000 

ou mais imóveis na área urbana e o Levantamento de Índice Amostral (LIA), que 

também se trata de um levantamento rápido de índice para Aedes aegypti, em 

municípios com número inferior a 2.000 imóveis na área urbana.
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As ações visando à redução dos criadouros devem envolver toda população e 

necessitam de um trabalho articulado, com envolvimento de várias instituições, que 

ultrapassa a área de saúde. Cabe destacar que Simão Dias e N.S. Aparecida, com 

IIP alto, apresentaram incidência abaixo de 50 casos por 100.000hab.; Pedrinhas 

com IIP alto não apresentou casos registrados; Riachuelo, com incidência de 

412,10/100.000 hab., apresentou IIP baixo, essas situações apontam que análises 

locais precisam ser realizadas para avaliar a existência de subnotificação de 

casos e a qualidade do controle vetorial.

●  Índice por Tipo de Recipiente (ITR): é a relação em porcentagem entre o 

número do tipo de recipiente positivo e o número de recipientes positivos pesquisados 

(para larvas). Este índice ressalta a eventual importância de determinado criadouro, 

dentre os positivos, e, consequentemente, indica a necessidade de adoção de medidas 

específicas de controle (BRASIL, 2013).

O mapeamento dos IIP  por Aedes aegypti, realizado na primeira quinzena de 

novembro de 2015, mostrou que dos 53 dos municípios que realizaram o LIRAa em 

Sergipe, 9,43% apresentaram alto risco de transmissão, 63,03% estão em situação de 

alerta e 24,52% apresentaram baixo risco (Mapa 2). Os municípios que apresentaram 

os mais elevados IIP foram: Simão Dias (7,9%), Pedrinhas (6,0 %), Carira (4,6%), N.S. 

Aparecida (4,2%) e Itabaianinha (4,0 %). Os municípios de Boquim, São Cristóvão e 

Tobias Barreto apesar de terem apresentado IIP em situação de alerta, registraram 

estratos (áreas) com classificação de alto risco. Em Sergipe, os depósitos 

predominantes para Aedes aegypti são as caixas ou vasilhames domésticos de 

armazenamento de água e, principalmente, lavanderias, e correspondem a 74% dos 

recipientes encontrados com larva do mosquito. 
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Mapa 2
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4. CASOS DE FEBRE DO CHIKUNGUNYA EM SERGIPE

No final de 2013, foi registrada a transmissão autóctone da doença em vários 

países do Caribe, e, em 2014, foram confirmados casos autóctones no Brasil e em 

diversos países do continente americano. Em 2014, em Sergipe, foram colhidas 68 

amostras de casos suspeitos de febre do chikungunya e encaminhadas para o 

Laboratório de Referência Nacional, sendo apenas 1 amostra REAGENTE no mês de 

outubro, tratando-se de 1 caso importado do município de Feira de Santana (Bahia).

No ano de 2015, até a semana epidemiológica nº 47, foram colhidas 2.274 

amostras de casos suspeitos de febre do chikungunya, sendo que no mês de junho foi 

identificada a primeira amostra REAGENTE autóctone, no município de Aracaju. Deste 

então, já foram confirmados, laboratorialmente, 92 casos, em 17 municípios (Figura 3, 

Tabela 4 e Mapa 3).

Tabela 4. Distribuição por município de residência dos casos autóctones de Febre do Chikungunya 
confirmados laboratorialmente em Sergipe (até a semana 47/2015)

Fonte: GAL/LACEN/FSPH/SES
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Tem sido verificado no segundo semestre um aumento progressivo nos casos 

suspeitos de febre do chikungunya (Gráfico 3). É importante reforçar a recomendação 

do Ministério da Saúde que, nas localidades onde já foi identificada a transmissão 

autóctone do vírus chikungunya, os casos suspeitos devem ser confirmados pelo 

critério clinico-epidemiológico, e todos devem ser notificados do SINAN.

Gráfico 3. Distribuição mensal das amostras coletadas de casos suspeitos de febre do chikungunya, 
Sergipe (até a semana 47/2015)

Fonte: GAL/LACEN/FSPH/SES

Mapa 3
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5. SITUAÇÃO DOS CASOS DE FEBRE 
    DO ZIKA E MICROCEFALIA

No dia 28 de outubro de 2015, em reunião da Diretoria de Vigilância 

Epidemiológica do Estado de Sergipe com a superintendência e técnicos da 

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), foi relatado o aumento de casos de 

microcefalia. Em 12 de novembro de 2015, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 

GM nº 1.813, de 11 de novembro de 2015, que declara Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN) por alteração do padrão de ocorrência de 

microcefalias no Brasil, com base no Decreto nº 7616, de 17 de novembro de 2011. No 

dia 13 de novembro, a Secretaria de Estado da Saúde fez a comunicação dos primeiros 

casos notificados pela maternidade Nossa Senhora de Lourdes.

Em 28 de novembro de 2015, o Ministério da Saúde confirma relação entre vírus 

zika e microcefalia, reforçando o chamado para uma mobilização nacional para conter o 

mosquito transmissor, o Aedes aegypti, responsável pela disseminação doença.

A notificação dos casos de recém-nascidos com microcefalia se tornou 

compulsória a partir da declaração de ESPIN. Desta forma, os profissionais devem 

notificar dentro de 24 horas após a identificação do caso. Até o dia 11/12/2015, foram 

notificados em 2015, 118 casos de microcefalia no estado de Sergipe, sendo 116 

notificados em oito maternidades sergipanas e 2 em maternidades de outros estados.

No dia 02 de dezembro de 2015, em coletiva, o governador do estado, 

juntamente ao secretário de estado da saúde, baseado na Portaria Estadual nº 93, de 

30 de novembro de 2015, declara em toda a extensão do Estado de Sergipe situação 

de emergência em Saúde Pública, por alteração do padrão de ocorrência de 

microcefalias.
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Conforme Tabela 6, já foram identificados 118 casos de microcefalia em 36 

municípios sergipanos, sendo os municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, 

Itabaiana, Lagarto e Itabaianinha os que apresentaram a maior quantidade de casos 

(Mapa 4).

Apesar de ainda não haver confirmação laboratorial do isolamento de vírus zika 

em Sergipe, houve no primeiro semestre de 2015 um surto em diversos municípios de 

uma doença de aspecto viral, que tinha como manifestação clínica exantema, febre 

baixa (ou ausente), artralgia e conjuntivite não purulenta, sintomas associados à zika. 

Quando o vírus zika foi isolado pela primeira vez no Brasil e o exame se tornou 

disponível, o número de casos já havia diminuído. No segundo semestre de 2015, 

foram coletadas e enviadas para o Laboratório de Referência Nacional, 210 amostras 

de casos suspeitos de zika, sendo, até o momento, 56 negativas, e as demais ainda 

aguardam resultado.

Tabela 5. Distribuição dos casos de MICROCEFALIA notificados em residentes no estado de Sergipe 
até o dia 11 de dezembro, 2015.

Fonte: SINASC/CIEVS/SES *Dados sujeitos à alteração.
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Mapa 4
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Tabela 6. Distribuição dos casos de MICROCEFALIA notificados por município de residência, 
Sergipe até o dia 11 de dezembro, 2015.

Fonte: SINASC/CIEVS/SES *Dados sujeitos à alteração.
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No Mapa 5, observa-se que os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, 

Itabaiana, Itaporanga, Laranjeiras, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Riachão do 

Dantas, Santo Amaro e Salgado, apresentaram a ocorrência das três doenças (dengue, 

chikungunya e microcefalia). Em 24 municípios, houve registro de dengue e 

microcefalia, e em 02 municípios somente de microcefalia. Esta situação demanda do 

sistema de saúde local maior intensificação nas ações de controle do mosquito, bem 

como melhoria na vigilância dos casos suspeitos (notificação e investigação) e 

diagnóstico dessas doenças.

Mapa 5
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É importante ressaltar que a aplicação integral (simultânea ou coordenada) das 

ações de controle vetorial – controle de larvas e adultos, capacitação de pessoal, ações 

de limpeza urbana e atividades de mobilização social e comunicação com a 

comunidade – é essencial para obter um impacto maior no menor tempo possível.

●   A rede pública do SUS oferece vacinas eficazes e gratuitas. Verifique quais 

são recomendadas para sua faixa etária e idade gestacional.

Um programa operacional de controle efetivo para o vetor transmissor da dengue 

fornece as bases para uma preparação adequada contra os vírus zika e chikungunya, 

uma vez que os três vírus são transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. 

Portanto, para responder à introdução e disseminação do vírus zika, chikungunya e 

dengue, recomenda-se utilizar e intensificar as ações de vigilância e controle do vetor. 

Considerando a alta infestação por Aedes aegypti, bem como a presença do Aedes 

Albopictus no país e em Sergipe, recomenda-se que as medidas de prevenção e 

controle sejam orientadas para reduzir a densidade do vetor.

●   É importante lembrar que as vacinas, geralmente, têm um período que varia  

entre 10 dias e 6 semanas, até atingir a proteção esperada. Por isso, devem 

ser aplicadas com a devida antecedência.

Medidas de Prevenção pessoal – Vacinas

●   Evitar horários e lugares com presença de mosquitos.

●   Consultar o médico sobre o uso de repelentes e verificar atentamente no rótulo 

●   É necessário se proteger das picadas de insetos.

  Cuidados durante a gestação

Manejo Integrado de Vetores (MIV)

●   Sempre que possível utilizar roupas que protejam partes expostas do corpo.
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Núcleo de Endemias/Diretoria de Vigilância em Saúde

a concentração do repelente e definição da frequência do uso.

●   Notificar, no SINAN, todos os casos suspeitos de dengue, chikungunya e zica.

●   Permanecer, principalmente, no período entre o anoitecer e o amanhecer, em 

locais com barreiras para entrada de insetos como: telas de proteção, 

mosquiteiros, ar condicionado ou outras disponíveis.

●   Notificar,  dentro  de  24  horas,  após  a  identificação do caso de microcefalia. 

Esta notificação não isenta a obrigatoriedade de notificar através do Sistema 

de Notificações sobre Nascidos Vivos - SINASC.

Alerta: Pessoas infectadas com os vírus zika, chikungunya ou dengue são 

o reservatório de infecção para outras pessoas, tanto em casa como na 

comunidade. Portanto, medidas de proteção pessoal, para minimizar a 

exposição dos pacientes aos mosquitos, tornam-se imperativas para evitar a 

propagação do vírus e, consequentemente, da doença.

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - CIEVS

0800 282 282 2 / notifica.saude@saude.se.gov.br

As equipes de saúde devem:

●   Se houver qualquer alteração no estado de saúde, principalmente no período 

até o 4º o mês de gestação, ou na persistência de doença pré-existente nessa 

fase, comunicar o fato aos profissionais de saúde (médicos obstetras, médico 

ultrassonografista e demais componentes da equipe de saúde) para que 

tomem as devidas providências para acompanhamento da gestação.

Tel.: (79) 32226-8323

Contatos com o Núcleo Estratégico da SES – NEST.SES

Tel.: (79) 3226-8362

E-mail: nest.ses@saude.se.gov.br
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Confira o check list para saber se sua casa, ambiente social e trabalho estão 

livres de possíveis criatórios para o mosquito Aedes aegypti.

Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. 
Ele agora transmite também chikungunya e zika.

Ralos limpos e com tela

Bandejas de geladeira sem água

Vasos sanitários sem uso fechados

Piscinas e fontes sempre tratadas

Pratos de vasos de planta com areia 
até a borda

Caixas d’água vedadas

Calhas totalmente limpas

Galões, poços, e tambores bem vedados

Pneus sem água e em lugares cobertos

Garrafas vazias e baldes com a boca 
para baixo

Fonte: www.unasus.gov.br/noticia/proteja-da-sua-casa-do-mosquito-da-dengue

Ilustração: Amanda Pinto Dantas de Santana
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