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UF’s: DF, GO, MS, MT, BA e MG

DISTRITO FEDERAL
1) Antílope nascido em Brasília morre no Zoológico. Segundo órgão, a morte foi súbita e não há suspeita sobre a
causa. Laudo será feito pela Universidade de Brasília. Notícia completa em:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/03/12/interna_cidadesdf,742544/antilopenascido-em-brasilia-morre-no-zoologico.shtml
2) DF: donos de imóveis com focos de dengue podem levar multa de R$ 2 mil. Somente neste ano, três pessoas
morreram em decorrência da doença. Cruzeiro, Asa Sul, Asa Norte e Lago Norte são áreas críticas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/df-donos-de-imoveis-com-focos-de-dengue-podem-levarmulta-de-r-2-mil
GOIÁS
1) Goiás registra mais de 25 mil casos de dengue em 2019. De acordo com SES-GO, número pode aumentar com
a atualização de dados. Suspeita-se de 19 mortes da doença. Notícia completa em:
https://www.emaisgoias.com.br/goias-registra-mais-de-25-mil-casos-de-dengue-em-2019/

MATO GROSSO DO SUL
1) Sobe para 10 mil o número de notificações por dengue. O número de notificações de casos de dengue em Campo
Grande saltou de 7.350 para 10.607. Notícia completa em:
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/sobe-para-10-mil-o-numero-de-notificacoes-pordengue-em-campo-grande/348983/
2) Três Lagoas registra 2,3 mil casos notificados de dengue. Nas dez primeiras semanas de 2019, Três Lagoas já
contabilizou 2.311 casos notificados de dengue. Notícia completa em:
https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/tres-lagoas-registra-23-mil-casos-notificados-de-dengue/122536/
3) Aedes faz novas vítimas com dengue e febre chikungunya em Três Lagoas. Mesmo mosquito, transmissor das
duas doenças, fez duas vítimas fatais na cidade e outra em Campo Grande, em fevereiro. Notícia completa em:
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https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/aedes-faz-novas-vitimas-com-dengue-e-febre-chikungunya-em-treslagoas/122361/
4) Dengue já matou 3 e notifica 11,1 mil novos casos; 632% a mais que em 2018. Reportagem comparou os três
primeiros meses de 2019 e 2018, quando apenas 1519 casos haviam sido informados. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/dengue-ja-matou-3-e-notifica-11-1-mil-novos-casos-632-amais-que-em-2018
5) Com quase 11 mil casos de dengue, decreto não melhora atendimento. Notificações da doença aumentam 44%
em 13 dias. Notícia completa em:
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/com-quase-11-mil-casos-de-dengue-decreto-naomelhora-atendimento/349023/
MATO GROSSO
1) Macacos encontrados mortos na UFMT foram diagnosticados com febre amarela, diz prefeitura. Animais foram
encontrados no campus Cuiabá, em dezembro do ano passado [2018]. Segundo a prefeitura, não há motivo para
preocupação, tendo em vista que uma intensa campanha de vacinação já foi feita. Notícia completa em:
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20190315.6369192
2) Bebê de 8 meses morre com suspeita influenza na UTI de Pronto-Socorro em Cuiabá/MT. Notícia completa
em:
https://www.cenariomt.com.br/2019/03/15/bebe-de-8-meses-morre-com-suspeita-influenza-na-uti-de-prontosocorro-em-mato-grosso/
BAHIA
1) Luís Eduardo Magalhães confirma 497 casos de dengue e infestação de 4%; índice aceito pelo Ministério da
Saúde é de 1%. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ba/noticia/2019/03/14/luis-eduardo-magalhaes-confirma-120-casos-de-dengues-einfestacao-de-4-indice-aceito-pelo-ministerio-da-saude-e-de-1.ghtml

MINAS GERAIS
1) Prefeitura de Pouso Alegre/MG confirma primeiro caso de dengue contraído no próprio município. Caso é
considerado autóctone. Paciente é um jovem que mora no bairro Primavera. Notícia completa em:
https://patosja.com.br/noticias/saude/notificacoes-de-dengue-em-2019-superam-os-registros-de-todo-o-anopassado-em-patos-de-minas
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2) Uberlândia já tem mais de 5 mil casos suspeitos de dengue. Diário de Uberlândia (MG) já tem mais de 44 mil
casos suspeitos, mais do que o total registrado em 2018. Notícia completa em:
https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/20125/uberlandia-ja-tem-mais-de-5-mil-casos-suspeitos-de-dengue
3) Casos suspeitos de zika aumentam 1.400% em Uberlândia; metade são em gestantes G1Nos dois primeiros
meses de 2018 não houve registros de casos prováveis. Em 2019 já são 14 casos suspeitos, sendo sete deles em
gestantes. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/03/11/casos-suspeitos-de-zika-aumentam-1400-emuberlandia-metade-sao-em-gestantes.ghtml
4) Casos de dengue, zika e chikungunya no Triângulo e Alto Paranaíba têm nova alta no boletim divulgado pelo
Estado. Uberlândia tem 5.642 casos prováveis de dengue e uma morte confirmada este ano. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/03/12/casos-de-dengue-zika-e-chikungunya-notriangulo-e-alto-paranaiba-tem-nova-alta-no-boletim-divulgado-pelo-estado.ghtml
5) Minas registra as duas primeiras mortes por dengue em 2019; uma na Grande BH. A dengue segue matando em
Minas Gerais. O estado confirmou as duas primeiras mortes da doença em 2019.
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/03/12/interna_gerais,1037301/minas-registra-as-duas-primeirasmortes-por-dengue-em-2019-uma-na-gra.shtml
6) Patos de Minas registra primeiro caso de vírus zika em 2019. Patos de Minas registrou esta semana o caso de um
morador do município que contraiu o vírus zika.
https://patosja.com.br/noticias/saude/patos-de-minas-registra-primeiro-caso-de-virus-zika-em-2019
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