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O presente documento refere-se ao segundo relatório emitido pelo Projeto EpiSERGIPE sobre a evolução 

dos óbitos por COVID-19 em Aracaju, Sergipe. No primeiro relatório, foram analisados os óbitos 

registrados até 16 de junho de 2020. Aqui, o comportamento da mortalidade por COVID-19 será 

investigado até 30 de junho do corrente ano. Também será apresentada a evolução dos casos e 

internamentos pela doença a fim de contextualizarmos o cenário atual da epidemia no município.  

 

Até 30 de junho de 2020, 14.814 pessoas foram diagnosticadas com COVID-19 em Aracaju de um total 

de 22.822 testadas. Do total de casos, 7.666 representam casos recuperados, 6.505 casos em isolamento 

domicilar, 357 casos de internamento na rede pública ou privada de saúde, e 286 óbitos. A Figura 1 mostra 

o número de casos acumulados no município a partir do dia 01 de maio.  

 

Figura 1. Número de casos acumulados de COVID-19 em Aracaju, Sergipe.  
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A taxa de incidência atual de COVID-19 em Aracaju é de ~225 casos para cada 10.000 habitantes. A 

maior taxa de incidência continua sendo registrada na zona leste (283,0 casos/10.000 habitantes), seguido 

das zonas oeste (230,1 casos/10.000 habitantes), sul (179,1 casos/10.000 habitantes) e norte (164,6 

casos/10.000 habitantes) (Figura 2).  

 
Figura 2. Taxa de incidência de COVID-19 por 10.000 habitantes nas 4 zonas urbanas de Aracaju, Sergipe.  

(Foram excluídos 1621 casos pela falta de informação em relação ao bairro de ocorrência)  

 

 

 

 

Durante a segunda quinzena de junho, um aumento superior a 40% nas taxas de incidência da doença foi 

observado em todas as zonas urbanas do município. Apesar da menor taxa de incidência, a zona norte 

exibiu um aumento de 52,5% no número de casos de COVID-19 (Tabela 1). 

Tabela 1. Evolução das taxas de incidência de COVID-19 nas zonas urbanas de Aracaju, Sergipe.  

Zona urbana 
Taxa de incidência de COVID-19 por 10.000 habitantes 

Evolução 
16 de junho de 2020 30 de junho de 2020 

Leste 201,6 283,0 ↑ 40,4% 

Oeste 154,9 230,1 ↑ 48,6% 

Sul 119,6 179,1 ↑ 49,8% 

Norte 107,9 164,6 ↑ 52,5% 

Aracaju 150,0 225,0 ↑ 50,0% 
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Em relação aos bairros de Aracaju, as maiores taxas de incidência permanecem sendo observadas no 

Jardins, Centro e Jabotiana, com ~410 casos/10.000 habitantes. Com um aumento de ~43% no número 

de casos notificados nas duas últimas semanas, os bairros Luzia e Atalaia passaram a apresentar taxa de 

incidência de 341,2 e 326,4 casos/10.000 habitantes, respectivamente, e complementam a lista dos 5 

bairros com os maiores registros de COVID-19 na cidade. Importante salientar o aumento significativo 

de ~50% na incidência da doença no bairro Cidade Nova, na zona norte, o qual passou a apresentar uma 

taxa de 279,5 casos/10.000 habitantes (Tabela 2).  

Tabela 2. Evolução das taxas de incidência de COVID-19 nos bairros de Aracaju, Sergipe.  

Bairro Zona 
Taxa de incidência de COVID-19 por 10.000 habitantes 

Evolução 
16 de junho de 2020 30 de junho de 2020 

Jabotiana Oeste 286,7 412,8 ↑ 44,0% 

Centro Leste 292,1 411,4 ↑ 40,8% 

Jardins Leste 301,6 411,0 ↑ 36,3% 

Luzia Leste 239,4 341,2 ↑ 42,5% 

Atalaia Sul 227,9 326,4 ↑ 43,2% 

Salgado Filho Leste 250,3 323,4 ↑ 29,2% 

13 de Julho Leste 244,0 319,9 ↑ 31,1% 

São José Leste 215,5 298,8 ↑ 38,7% 

Cidade Nova Norte 187,8 279,5 ↑ 48,8% 

Suissa Leste 184,7 266,0 ↑ 44,0% 

 

Do total de casos de COVID-19 em Aracaju até o dia 30 de junho, 1.757 (11,9%) foram registrados em 

indivíduos acima dos 60 anos de idade. Para esta faixa etária, Aracaju apresenta uma taxa de incidência 

da doença de 197,2 casos para cada 10.000 idosos, com o maior coeficiente sendo encontrado no Centro 

(654.3 casos/10.000 idosos). Em comparação aos dados apresentados até o dia 16 de junho, um aumento 

significativo no número de casos de COVID-19 em idosos foi observado nos bairros Santo Antônio, 

Santos Dumont, Jabotiana e Lamarão. A tabela a seguir mostra os bairros com as maiores de taxa de 

incidência da doença em indivíduos acima dos 60 anos de idade (Tabela 3).  
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Tabela 3. Evolução das taxas de incidência de COVID-19 para população acima de 60 anos nos bairros de Aracaju, Sergipe.  

Bairro Zona 
Taxa de incidência de COVID-19 por 10.000 habitantes 

Evolução 
16 de junho de 2020 30 de junho de 2020 

Centro Leste 530,5 654,3 ↑ 23.3% 

Santo Antônio Norte 101,3 300,0 ↑ 196,2% 

Jardins Leste 195,6 271,4 ↑ 38,8% 

Santos Dumont Norte 145,2 254,2 ↑ 75,1% 

Jabotiana Oeste 128,5 248,3 ↑ 93,2% 

Atalaia Sul 177,6 241,3 ↑ 35,9% 

Porto Dantas Norte 168,7 241,0 ↑ 42,9% 

13 de Julho Leste 182,8 239,4 ↑ 31,0% 

Lamarão Norte 101,3 236,4 ↑ 133,4% 

Salgado Filho Leste 170,7 206,6 ↑ 21,0% 

 

Um aumento significativo do número de internamentos por COVID-19 no município continua sendo 

observado, tanto em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) quanto em leitos clínicos. Cerca de 50% do 

volume destes internamentos ocorre por indivíduos acima dos 60 anos de idade, a grande maioria 

apresentando algum tipo de comorbidade, conforme demonstrado na Figura 3.  

 

Figura 3. Internamentos por COVID-19 em UTI e leitos clínicos de residentes em Aracaju, Sergipe. 
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Até 30 de junho de 2020, foram registrados 286 óbitos por COVID-19 (132 mulheres e 154 homens) no 

município (Figura 4), o que representa uma taxa de letalidade de 1,9%. A segunda quinzena de junho 

caracteriza-se como o período da epidemia de maior ocorrência de mortes pela doença, com um total de 

126 óbitos. O número de óbitos neste período corresponde a 44% daqueles até então registrados. Somente 

entre os dias 16 e 17 de junho, 29 mortes por COVID-19 foram notificadas (seta vermelha).  

 

 

Figura 4. Número de óbitos acumulados por COVID-19 em Aracaju, Sergipe.  

 

Em uma análise semanal, um destacado crescimento no número de mortes foi observado nas três primeiras 

semanas de junho (S10, 03/06 – 09/06: +36%; S11, 10/06 – 16/06: +38%; S12, 17/06 – 23/06: +53%) e, 

embora uma redução de 25% tenha sido verificado na última semana do mês (S13, 24/06 – 30/06), não 

há como afirmar considerando-se a atual conjuntura que o município sustentará um declínio no número 

de mortes por COVID-19 (Figura 5).  
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Figura 5. Comportamento semanal da evolução dos óbitos por COVID-19 em Aracaju, Sergipe.  

 

Para avaliação da evolução semanal dos óbitos no município, dividiu-se o número de óbitos registrados em uma semana pelo número de 

óbitos registrados na semana anterior. Valores acima de 1,0 indicaram excesso do número de óbitos de uma semana em relação à outra. 

Valores abaixo de 1,0 indicaram declínio do número de mortes por COVID-19. 

 

 

A taxa de mortalidade(c) atual por COVID-19 em Aracaju é de ~4 óbitos/10.000 habitantes. Considerando-se as 

zonas urbanas do município, a maior taxa de mortalidade por COVID-19 permanece sendo observada na zona norte 

(3,3 óbitos/10.000 habitantes), seguido das zonas oeste (2,9 óbitos/10.000 habitantes), leste (2,6 óbitos/10.000 

habitantes) e sul (1,6 óbitos/10.000 habitantes) (Figura 6). A zona norte também é a que apresenta a maior taxa de 

letalidade da doença, com 2,0% de óbitos do total de casos confirmados na região. Apesar do aumento do número 

de óbitos por COVID-19 em todas as zonas urbanas de Aracaju em pelo menos 35% nas duas últimas semanas, 

uma redução de 4,2% na taxa de letalidade foi verificada na zona leste da cidade (Tabela 4). 

Tabela 4. Evolução das taxas de mortalidade e letalidade por COVID-19 nas zonas urbanas de Aracaju, Sergipe.  

Zona urbana 

Taxa de mortalidade por COVID-19 

 por 10.000 habitantes Evolução 

 Taxa de letalidade por  

COVID-19 (%) Evolução 

16 de junho de 2020 30 de junho de 2020  16 de junho de 2020 30 de junho de 2020 

Norte 1,95 3,29 ↑ 68,7%  1,81 2,00 ↑ 10,5% 

Sul 0,80 1,60 ↑ 100,0%  0,67 0,90 ↑ 34,3% 

Oeste 1,73 2,88 ↑ 66,5%  1,12 1,25 ↑ 11,6% 

Leste 1,91 2,58 ↑ 35,1%  0,95 0,91 ↓ 4,2% 

Aracaju 2,44 4,35 ↑ 78,3%  1,62 1,93 ↑ 19.1% 
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Figura 6. Taxas de mortalidade por COVID-19 por zona urbana de Aracaju, Sergipe.  

 

Apesar de algumas limitações que podem provocar desvios de sua estimativa, incluindo a subnotificação 

de casos, a alta proporção de pacientes hospitalizados e os intervalos entre as datas de diagnóstico e óbito, 

o coeficiente de letalidade tem sido apontado como um indicador epidemiológico valioso na formulação 

de estratégias de políticas públicas, alocação de recursos de saúde e ajustes de protocolos de tratamento. 

Em Aracaju, 11 bairros têm apresentado taxas de letalidade para COVID-19 superiores a 2% e incluem 5 

bairros da zona norte (18 do Forte, Industrial, Lamarão, Santos Dumont e Soledade), 3 da zona oeste 

(América, José Conrado de Araújo e Novo Paraíso), 2 da zona leste (Cirurgia e Getúlio Vargas) e um da 

zona sul (Santa Maria) (Figura 7).  
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Figura 7. Taxas de letalidade por COVID-19 por bairro de Aracaju, Sergipe.  

 

Uma análise da distribuição dos óbitos por faixa etária revelou que, dos 286 óbitos por COVID-19 

registrados em Aracaju até o dia 30 de junho, 192 (67,1%) ocorreram em pacientes com mais de 60 anos 

de idade. A taxa de mortalidade atual por COVID-19 nesta faixa etária é de ~ 22 óbitos para cada 10.000 

idosos na capital. Considerando-se as zonas urbanas do município, a maior taxa de mortalidade em idosos 

continua sendo observada na zona norte (18,2 óbitos/10.000 idosos), seguido das zonas oeste (13,9 

óbitos/10.000 idosos), sul (11,7 óbitos/10.000 idosos) e leste (9,0 óbitos/10.000 idosos) (Figura 8).  
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Figura 8. Taxas de mortalidade por COVID-19 acima dos 60 anos de idade por zona urbana de Aracaju, Sergipe. 

 

Estudos têm sugerido que as populações mais pobres do mundo são mais susceptíveis à COVID-19 e 

apresentam maior risco de morte pela doença. Desta forma, torna-se importante uma avaliação da 

correlação entre indicadores de mortalidade por COVID-19 e indicadores socioeconômicos nos bairros 

de Aracaju para que políticas públicas possam ser implementadas no sentido de diminuir iniquidades em 

saúde no enfrentamento da epidemia. Para esta análise, foi utilizado o Índice de Condições de Vida (ICV) 

proposto por Carvalho et al. em 2015 que inclui indicadores relacionados à educação (proporção de 

analfabetos chefes de família), renda (proporção de famílias que ganham menos de ¼ do salário mínimo 
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per capita) e moradia (proporção de famílias em aglomerados subnormais como favelas, invasões, 

palafitas, loteamentos, entre outros) para cada bairro no município. O ICV fornece um escore total que 

varia de 3 a 90, onde um maior valor indica um índice pior de condição de vida.  

 

O teste de Pearson sugeriu uma correlação direta (r = 0,365) e estatisticamente significante (p = 0,031) 

entre maiores coeficientes de letalidade por COVID-19 e piores índices de condição de vida entre os 

bairros de Aracaju (Figura 9). As taxas de letalidades referem-se à proporção de casos diagnosticados de 

COVID-19 que terminam em óbito. Desta forma, os resultados obtidos até o momento sugerem que o 

ambiente urbano pode influenciar os indicadores de mortalidade pela doença no município.  

 

 

Figura 9. Correlação entre taxas de letalidade para COVID-19 e Índice de Condições de Vida em Aracaju, Sergipe. 
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Dados completos de 172 pacientes que foram a óbito por COVID-19 em Aracaju ainda revelaram que o 

tempo médio de sobrevida considerando o início dos primeiros sintomas da doença tem sido de 

aproximadamente 15 dias (mínimo 1 e máximo 69; desvio-padrão ~ 11 dias). A dispersão destes dados 

em um gráfico box plot demonstra que 25% dos pacientes sobreviveram somente até o 8º dia após o início 

dos sintomas, 50% entre 9 e 21 dias, e os demais entre 22 e 69 dias (Figura 10).  

 

Figura 10. Dispersão do tempo de sobrevida dos pacientes que foram a óbito por COVID-19 em Aracaju, Sergipe. 

 

Espera-se que os resultados desta nota técnica continuem auxiliando os órgãos competentes no 

planejamento estratégico de enfrentamento à epidemia de COVID-19 em Sergipe, especialmente no 

âmbito do Projeto Aracaju pela Vida desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de 

Aracaju em 22 de junho deste ano e que tem como objetivo principal a realização de visitas domiciliares 

a pacientes sintomáticos e com potencial para agravamento da doença especialmente em regiões de maior 

vulnerabilidade social do município. Da mesma forma, espera-se que os resultados deste estudo sirvam 

de subsidio para a adoção de estratégias de educação em saúde e prevenção da COVID-19 em regiões 

mais críticas junto as equipes de atenção básica. 
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