SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Vigilância à Saúde
Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência de Epidemiologia de Campo

- CLIPPING CIEVS/DF –
Semana Epidemiológica nº. 12/2019
UF’s: DF, GO, MS, MT, BA e MG

DISTRITO FEDERAL
1) Secretaria de Saúde confirma quarta morte por dengue em 2019. Notícias completas em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/df-secretaria-de-saude-confirma-quarta-morte-pordengue-em-2019;
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/03/18/secretaria-de-saude-confirma-quarta-morte-pordengue-no-df-veja-balanco.ghtml
2) São Sebastião enfrenta surto de dengue e se prepara para novo mutirão. Notícia completa em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/sao-sebastiao-enfrenta-surto-de-dengue-e-se-prepara-paranovo-mutirao
3) Bombeiros: DF tem 11 casos suspeitos de caxumba em centro de formação. Notícia completa em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/bombeiros-df-tem-11-casos-suspeitos-de-caxumba-em-centrode-formacao
GOIÁS
1) Goiás tem duas mortes por dengue confirmadas neste ano, diz Saúde. Segundo o boletim epidemiológico,
divulgado nesta quinta-feira, as vítimas eram de Posse e Turvânia. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/03/21/goias-tem-duas-mortes-por-dengue-confirmada-nesta-anodiz-saude.ghtml
2) Vírus causador da dengue hemorrágica é diagnosticado em quase 100% dos casos em Goiânia. Apesar do
número impactante, Secretaria Municipal de Saúde desconsidera situação alarmante e argumenta que risco de
contaminação atual é médio. Notícia completa em:
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/virus-causador-da-dengue-hemorragica-e-diagnosticadoem-quase-100-dos-casos-em-goiania-172397/
MATO GROSSO DO SUL
1) Apesar de epidemia da dengue, zika e chikungunya mantêm índices de 2018. Reportagem comparou dados
dos três primeiros meses do ano passado e de 2019. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/apesar-de-epidemia-da-dengue-zika-e-chikungunyamantem-indices-de-2018
2) Nove em cada 10 criadouros de dengue são encontrados dentro de casas em Três Lagoas. Boletim
epidemiológico dessa semana aponta que dos 2.557 casos notificados, 987 foram confirmados. Notícia
completa em:
https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/nove-em-cada-10-criadouros-de-dengue-sao-encontrados-dentro-decasas/122856/

Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
CIEVS/GECAMP/DIVEP/SVS/SES-DF
Telefone: 99221-9439 / 2017-1145 Ramal 8323
E-mail: cievsdf@gmail.com e notificadf@gmail.com
Endereço: SGAN 601 Lotes O/P – Prédio do LACEN

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Vigilância à Saúde
Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência de Epidemiologia de Campo
3) Setor de endemias investiga morte de criança vítima de leishmaniose em Três Lagoas/MS. Notícia completa
em:
https://www.topmidianews.com.br/saude/setor-de-endemias-investiga-morte-de-crianca-vitima-deleishmaniose-em/107909/
4) Com quase 12 mil casos suspeitos, Sesau intensifica guerra à dengue em Campo Grande. Estratégia é focar
na eliminação de focos e na assistência. Notícia completa em:
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/com-quase-12-mil-casos-suspeitos-sesau-intensifica-guerra-adengue/
5) Notificações de dengue crescem, mas sintomas indicam que pode ser zika. Falta de sintomas comuns em
casos de dengue e presença de outros foram percebidos pela Sesau; parte das mais de 10 mil notificações da
doença pode se outro tipo de vírus. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/notificacoes-de-dengue-aumentam-mas-sintomasalertam-para-zika-virus
6) Idoso de 78 anos morre na Santa Casa e é quarta vítima de dengue de MS em 2019. Vítima tinha outras
doenças como pneumonia. Notícia completa em:
https://www.topmidianews.com.br/cidade-morena/idoso-de-78-anos-morre-na-santa-casa-e-e-quarta-vitimade-dengue-de-ms/107864/
7) Epidemia de dengue motiva visita técnica. Em decorrência do aumento no número de casos notificados de
dengue em Campo Grande, três técnicas do Ministério da Saúde vieram até o município. Capital registra duas
mortes causadas pela doença até o momento. Notícia completa em:
http://www.diariodigital.com.br/geral/epidemia-de-dengue-motiva-visita-de-tecnicas-do-ministerio-dasaude/180960/
8) Em uma semana, MS tem 336 notificações de dengue por dia. Na última semana, Mato Grosso do Sul teve
aproximadamente 366 notificações de dengue por dia, com 2.930 casos notificados entre os dias 13 e 21 de
março. Notícia completa em:
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/em-uma-semana-ms-tem-336-notificacoes-de-dengue-pordia/349495/
9) Menino de 11 anos morre com suspeita de dengue hemorrágica em município de MS. Ele estava internado
em hospital particular, o estado de saúde se agravou e ele foi então transferido para UTI do Hospital
Universitário.
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2019/03/22/menino-de-11-anos-morre-com-denguehemorragica-em-municipio-de-ms.ghtml
MATO GROSSO
1) Criança de oito anos é internada com meningite e prefeitura descarta surto. A Secretaria de Saúde de Juína
confirmou o primeiro caso de meningite na cidade no ano de 2019. Notícia completa em:
http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=455970
MINAS GERAIS
1) 2019 já tem maior incidência de dengue em Uberlândia e região. Desde o início do ano, já foram mais de
7,6 mil casos suspeitos, dos quais 5,6 mil em Uberlândia. Notícia completa em:
https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/20179/2019-ja-tem-maior-incidencia-de-dengue-em-uberlandia-eregiao
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2) Prefeitura de Itapecerica faz ação de combate à dengue. A população foi orientada sobre prevenção, recebeu
informações, tela de proteção de caixa d´água e folhetos do Ministério da Saúde. Notícia completa em:
https://www.otaboanense.com.br/prefeitura-de-itapecerica-faz-acao-de-combate-a-dengue-no-jd-jacira/
3) Prevenção à dengue e combate ao Aedes estão na Semana da Água em Uberaba/MG. Até a divulgação do
último Boletim Epidemiológico, no dia 12, Uberaba tinha 1.545 pacientes notificados com suspeita de dengue.
Notícia completa em:
https://jmonline.com.br/novo/?noticias,2,CIDADE,176196
4) Uberlândia detém quase 12% dos casos de dengue registrados em todo o estado. Até o momento, um óbito
foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/03/18/uberlandia-detem-quase-12-dos-casos-dedengue-registrados-em-todo-o-estado-veja-situacao-de-outras-cidades.ghtml
5) Sobe para cinco o número de mortes por dengue em Minas neste ano. A situação pode ser ainda pior. Outros
17 óbitos seguem sendo investigados. Notícia completa em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/03/18/interna_gerais,1038961/sobe-para-cinco-o-numerode-mortes-por-dengue-em-minas-neste-ano.shtml
6) Secretaria de Estado de Saúde confirma morte por dengue em Arcos/MG. Boletim divulgado nesta segundafeira (18/03) atestou cinco óbitos em MG. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2019/03/18/secretaria-de-estado-de-saude-confirma-morte-pordengue-em-arcos.ghtml
7) Secretaria de saúde descarta risco de surto de meningite em Poços de Caldas, MG. Com duas mortes
registradas em 2019, orientação é que população busque a vacina. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2019/03/20/secretaria-de-saude-descarta-risco-de-surto-demeningite-em-pocos-de-caldas-mg.ghtml
8) Alerta: Patos de Minas tem confirmada epidemia de dengue. Com centenas de notificações da doença e
dezenas de caso confirmados, ações estão sendo intensificadas e a população precisa colaborar. Notícia
completa em:
https://patosja.com.br/noticias/saude/alerta-patos-de-minas-tem-confirmada-epidemia-de-dengue
9) Comitê de enfrentamento da dengue, chikungunya e zika se reúne em Formiga. Cidade tem 140 casos
prováveis da doença no ano. Encontro visa analisar ações que serão feitas. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2019/03/19/comite-de-enfrentamento-da-dengue-chikungunyae-zika-se-reune-em-formiga.ghtml
10) Secretaria de Estado de Saúde vai investigar possível morte por dengue em Uberlândia. Certidão de óbito
aponta morte por dengue, mas amostras serão encaminhadas para análises em BH. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/03/21/secretaria-de-estado-de-saude-vai-investigarpossivel-morte-por-dengue-em-uberlandia.ghtml
11) Cidade de Minas Gerais sofre com casos de Dengue. Depois de passar por um surto de Febre Amarela,
agora Minas Gerais sofre com os casos de Dengue. Notícia completa em:
https://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/cidades/cidade-de-minas-gerais-sofre-comcasos-de-dengue
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