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RESUMO

No Brasil, a esquistossomose é causada pela espécie Schistosoma mansoni  que pode resultar em cirrose, esplenomegalia, hemorragias de veias 
esofágicas e ascite. Esse estudo justifica-se por ser uma doença comum no estado e por seu impacto da saúde da população. OBJETIVO: descrever 
a prevalência e desfecho da esquistossomose em Sergipe de acordo com dados do sistema de informação de agravos de notificação(SINAN). 
METODOLOGIA: estudo descritivo, quantitativo realizado com dados do SINAN do período de 2013 a 2017. Os dados foram obtidos de fonte 
secundária, sem a identificação nominal dos pacientes, razão pela qual o estudo não foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa. 
RESULTADOS: Houve notificação em todas as cidades, no total de 536, os locais de maiores notificações foram: Aracaju 155 (28,9%), Neópolis 
84(15,7%),Itabaiana  52 (9,7%), São Domingos 34(6,3%) e os locais de menor 1(0,1%)foram Amparo de São Francisco, Barra dos Coqueiros, Feira 
Nova,  Gracho Cardoso, Lagarto, Muribeca, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia do Itanhy, São Miguel do Aleixo. Em relação ao sexo foram 
292(54,3%) masculino e 245(45,7%) feminino; quanto a faixa etária a mais frequente foi 20-39 anos 183(34,1%) seguida de 40-59 anos 
127(23,6%), 10-14 anos 52(9,7%), 15-19 anos 37(6,9%), 5-9 anos 35(6,5%), a de menor notificação foram para menor de 1 ano e igual ou maior de 
80 anos 8(1,4%) e 7(1,3%) respectivamente e 6(1,1%) casos em gestantes.  Acerca do desfecho, no sexo masculino, 90(16,8%) cura, 1(0,1) não 
cura, 16(2,9%) óbito por Esquistossomose e no sexo feminino 81(15,1%) a cura, 2(0,3%) não cura, 9(1,6%) óbito; a faixa etária que teve a maior 
frequência de cura foi de 20 a 59 anos 100(18,6%), os registro de não cura são correspondente a idade entre 20 a 59 anos 3( 0,5% ), o óbito 
ocorreu em pessoas de 20 a mais de 80 anos 25(4,6%), com maior índice entre 40-59 9(1,6%); Itabaiana tem o maior de cura 53(9,8%), ocorreu 
casos de não cura em Aracaju, Propriá e São Francisco 1(0,1%) e Aracaju é local de maior índice de óbitos 8(1,4%). CONCLUSÃO: A 
esquistossomose é uma doença comum em Sergipe, mais frequente em homens e na faixa etária de 20 a 59 anos, incomum em gestantes. Aracaju 
é o local de maior ocorrência de casos e óbitos do estado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados podem ser utilizados para identificar os locais 
prioritários para intervenções. É necessário estudos que investiguem os fatores relacionados à ocorrência dessa doença.
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