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A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmissível e de distribuição universal causada pela Bordetella pertussis, cujo o homem é o único hospedeiro. 
A mesma ocorre em pequenas epidemias e endemias mesmo após a vacinação, 
que confere imunidade duradoura, mas não permanente. Estudos sugerem que 
o maior número de casos acontece no verão e outono. Ocorre com 3 fases 
clínicas, sendo que na fase paroxística, o diagnóstico fica claro devido à tosse 
clássica. A transmissão para contactantes ocorre através de gotículas 
produzidas durante o acesso de tosse e por objetos contaminados. É uma 
doença de notificação compulsória e de alta letalidade em crianças até os 6 
meses. O escopo do estudo é conhecer os dados epidemiológicos dos casos de 
coqueluche notificados em Sergipe (SE). A pesquisa de cunho descritivo foi realizada a partir de informações obtidas na base de dados online do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2011-2015. Foram 
confirmados 41 casos nesse período em SE. O número de casos foi maior entre 
as mulheres (70,7%), comparado aos homens (29,3%). A faixa etária prevalente 
masculina varia de <1 - 4 anos (83,3% dos casos nos menores de 1 ano). A faixa 
etária feminina prevalente < 1ano (69%). Os meses predominantes do primeiro 
sintoma registrado nos municípios de notificação foram de outubro a dezembro 
com 19 casos. A análise dos dados mostrou o maior número de casos nos 
municípios de residência Aracaju, Lagarto e Itabaiana. Os municípios de Aracaju 
e Lagarto correspondem a 73,1% dos casos dentre os 12 municípios de 
notificação. Apenas 26,8% obtiveram cura e não houveram óbitos. Os dados 
revelam que a prevalência dos casos ocorreu no verão e nos menores de 1 ano, 
fato que pode ser justificado pela falta de vacinação, vacinação incompleta, e/ou 
falta do controle dos contactantes. Coqueluche é um problema de saúde pública 
que necessita de ações para entender o seu perfil epidemiológico e evitar novos 
casos entre a população. 
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