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A Dengue é uma arbovirose transmitida principalmente por meio da picada do 
mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a Zika, Chikungunya e febre 
amarela. Nos últimos anos, a dengue se tornou um problema de saúde pública 
devido ao grande número de casos da doença, fazendo dela a mais frequente das 
arboviroses que acomete o ser humano. Tendo em vista a magnitude e relevância 
deste problema, o estudo tem como propósito traçar o perfil epidemiológico da 
dengue no Estado de Sergipe por meio do Sistema de Informação de Agravo de 
Notificação, disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde (DATASUS). No período estudado, foram notificados 32.199 casos de 
Dengue em Sergipe, dos quais 13.890 (43.14%) pertenciam ao sexo masculino e 
18.304 (56.85%) ao sexo feminino, sendo 18.844 (58.52%) do município de 
Aracaju (capital), seguido pelo município de Itabaiana com 2.304 casos (7,15%). 
Dos municípios notificados, o que apresentou o menor índice foi o de Nossa 
Senhora do Socorro, respondendo por 1498 casos (4,65%). Dos casos 
registrados, 23.073 (71.67%) viviam em área urbana e 6.217 (19.3%) na área 
rural. A raça que prevaleceu foi a parda com 13.174 (40.9%) e a maioria das 
pessoas notificadas eram de baixa escolaridade, 4.214 (13.08%), não chegando a 
completar o ensino fundamental. Observou-se maior incidência em adultos entre 
20-39 anos, 11.893 (36.93%). A maioria, 26.060 (80,93%) obteve a cura e 42 
(0.13%) evoluíram para o óbito por Dengue. 702 pessoas e (2.18%) casos 
registrados por Dengue Hemorrágica. O estudo deixa claro que o controle das 
infecções pelo vírus da dengue ainda é um desafio, visto que existe uma 
necessidade de medidas preventivas coletiva. Dessa forma, medidas mais rígidas 
de prevenção devem ser adotadas para combater focos de acúmulo de água, que 
são locais propícios para criação do mosquito transmissor da doença. 
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