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Semana Epidemiológica nº. 15/2019 UF’s:
DF, GO, MS, MT, BA e MG

Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 15/2019
Unidades
Rumores
Federativas
Surto Caxumba: 15 pessoas teriam contraído a doença em um prédio da
Caixa Econômica.
DF
MT
MS
MG
BA

Influenza: Registrado mais de 200 notificações em todo estado.
Influenza: Governo de MS confirma primeira morte por gripe em 2019
Dengue: Quase 100.000 casos entre suspeitos e confirmados.
Surto: Mais de 50 crianças atingidas.

DISTRITO FEDERAL
Surto de caxumba interdita parte do prédio da Caixa na 512 Norte. De acordo com servidores, pelo
menos 15 pessoas teriam contraído a doença. Térreo foi isolado e Vigilância esteve no local.
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/suspeita-de-surto-de-caxumba-interdita-agencia-dacaixa-na-512-norte

MATO GROSSO
Morte por H1N1 é investigada pela secretaria de Saúde de MT. Investigação aponta que paciente de
MT encaminhado para Goiânia também foi diagnosticado com dengue e pneumonia.
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/04/10/morte-por-h1n1-e-investigada-pela-secretaria-desaude-de-mt.ghtml

Saúde de Lucas do Rio Verde apresenta balanço de casos de dengue. A Secretaria Municipal de Saúde
apresentou nesta terça-feira (09) um balanço dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus nos
primeiros três meses do ano
https://www.cenariomt.com.br/2019/04/10/saude-de-lucas-do-rio-verde-apresenta-balanco-de-casos-dedengue/
Influenza já registra mais de 200 notificações em todo o Estado. O boletim epidemiológico sobre o
vírus influenza divulgado na manhã desta quinta-feira (11), mostrou que já foram notificados 206
casos em todo Mato Grosso.
https://www.midiamax.com.br/cot
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Menina de 7 anos com suspeita de dengue morre em Campo Grande. Uma menina de 7 anos morreu,
na noite de ontem (10), no CRS Nova Bahia. Os familiares chegaram com a criança, que teria passado
mal em uma chácara.
http://www.fatimanews.com.br/noticias/menina-de-7-anos-com-suspeita-de-dengue-morre-em-campogrande/192763/
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MATO GROSSO DO SUL
No topo da lista dos municípios com alta incidência de dengue, até palestra nas igrejas são realizadas
para conscientização dos moradores de Figueirão.
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/em-municipio-com-maior-incidencia-de-dengue-atepalestra-em-igreja-e-valido/

Dengue também atinge o sul de MS e PM pode ter morrido por causa da doença. De acordo com a
Secretaria de Estado de Saúde, 9 pessoas já morreram por dengue nesses primeiros meses do ano em
Mato Grosso do Sul.
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2019/04/08/dengue-tambem-atinge-o-sul-de-ms-e-pmpode-ter-morrido-por-causa-da-doenca.ghtml
MS tem 16 casos e uma morte por leishmaniose em 2019, aponta boletim da SED. Mato Grosso do Sul
contabiliza 16 casos de leishmaniose visceral em 2019, conforme boletim epidemiológico, divulgado
pela Secretaria Estadual de Saúde
https://www.topmidianews.com.br/cidades/ms-tem-16-casos-e-uma-morte-por-leishmaniose-em-2019aponta-boletim/109025/
Dos 16 casos de leishmaniose visceral no Estado, oito são de Campo Grande
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/dos-16-casos-de-leishmaniose-visceral-no-estado-oito-saode-campo-grande/
Dengue atinge 13 pessoas por dia e preocupa Saúde. Três Lagoas encerrou 2018 com um cenário
epidêmico de dengue. O saldo do primeiro trimestre deste ano não é diferente e a cidade enfrenta uma
nova onda de casos.
https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/dengue-atinge-13-pessoas-por-dia-e-preocupa-saude/123583/
ES confirma policial militar como 11ª vítima fatal de dengue neste ano em MS. A SES (Secretaria de
Estado de Saúde) confirmou nesta quinta-feira (11) que o soldado da Polícia Militar Estéfano José
Cervelati, de 41 anos, foi a 11ª vítima
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/ses-confirma-pm-de-ponta-pora-como-11a-vitima-fatal-dedengue-neste-ano/
Governo de MS confirma primeira morte por gripe em 2019. De acordo com o relatório da Secretaria
de Estado de Saúde, estão sendo investigados 206 notificações da doença.
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2019/04/11/governo-de-ms-confirmada-primeiramorte-por-gripe-em-2019.ghtml
MINAS GERAIS
A dengue continua a assombrar Minas Gerais. O número de casos prováveis da doença - que engloba
os suspeitos e confirmados - já
se aproxima de 100.000. Foram
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confirmadas 12 mortes pela enfermidade, sendo 6 delas em Betim, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Outros 33 óbitos estão sendo investigados.
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/04/08/interna_gerais,1044774/minas-tem-quase-100-milcasos-provaveis-de-dengue-mortes-podem-chegar.shtml
Uberlândia tem quase 10 mil casos prováveis de dengue; veja a situação de outras cidades da região.
Boletim Epidemiológico divulgado na segunda-feira (8) mostra que, além dos casos prováveis de
dengue, os casos de zika e chikungunya continuam.
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/04/09/uberlandia-tem-quase-10-mil-casosprovaveis-de-dengue-veja-a-situacao-de-outras-cidades-da-regiao.ghtml
Sobe para 12 o número de mortes por dengue confirmadas em Minas Gerais em 2019. O estado já
registrou 1.077 casos prováveis de febre chikungunya em 2019. Ainda segundo a secretaria, 381 casos
de zika são investigados pela secretaria
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/04/08/sobe-para-12-o-numero-de-mortes-por-dengueconfirmadas-em-minas-gerais-em-2019.ghtml
Minas tem quase 100 mil casos prováveis de dengue; mortes podem chegar a 55. A dengue continua a
assombrar Minas Gerais. O número de casos prováveis da doença – que engloba os suspeitos e
confirmados – já se aproxima de 100 mil.
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/04/08/interna_gerais,1044774/minas-tem-quase-100-milcasos-provaveis-de-dengue-mortes-podem-chegar.shtml

BAHIA
Surto de doença conhecida como 'mão-pé-boca' atinge ao menos 50 crianças de Salvador e recôncavo.
Sintomas da virose incluem aftas, febre e coceira na pele. Doença afeta principalmente crianças.
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/04/10/surto-de-doenca-conhecida-como-mao-pe-boca-atingeao-menos-50-criancas-de-salvador-e-do-reconcavo.ghtml
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