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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 19/2019
Unidades
Rumores
Federativas
Dengue: aumento de 10% no número de casos em uma semana;
Influenza: Confirmada primeira morte por H1N1 no DF em 2019;
DF
Caxumba: surto atinge alunos da UDF. Oito casos foram confirmados.
Influenza: confirmados 4 óbitos por H1N1.
MS
Dengue: dois óbitos em investigação.
MT
Dengue: 25 óbitos confirmados. Média de 6.200 casos de dengue por dia.
MG
DISTRITO FEDERAL
Dengue no DF: Saúde notificou quase 12,5 mil casos até abril. Boletim divulgado nesta terça-feira mostra
aumento de 10% no número de casos em uma semana. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/05/07/dengue-no-df-saude-notificou-quase-125-milcasos-ate-abril.ghtml
Confirmada primeira morte de 2019 por gripe H1N1 no DF. Mulher de 83 anos teria contraído vírus em
viagem ao Rio de Janeiro, segundo Secretaria de Saúde. Ela foi um dos 11 casos confirmados de
contaminação. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/05/11/confirmada-primeira-morte-de-2019-por-gripeh1n1-no-df.ghtml
Surto de caxumba atinge alunos da UDF. Oito casos já foram confirmados. Cinco ocorrências foram
relatadas nas duas últimas semanas e outras três até esta quarta-feira. Notícia completa em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/surto-de-caxumba-atinge-alunos-do-udf-oito-casos-jaforam-confirmados
MATO GROSSO DO SUL
Gripe Mortal: Vírus Influenza A já matou 5 em Mato Grosso do Sul, quatro delas pelo H1N1. Notícia
completa em:
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/chega-a-cinco-o-numero-de-mortes-pelo-virus-influenza-aem-ms/
Sobe para 3 o número de mortes por gripe Influenza A H1N1 em Três Lagoas. A terceira morte no município
foi registrada na quarta-feira passada (1º). Notícia completa em:
https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/sobe-para-3-o-numero-de-mortes-por-gripe-influenza-a-h1n1-emtres/124668/
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Notificações por dengue aumentam em MS, mas caem casos confirmados. Em uma semana, Mato Grosso do
Sul registrou 31.091 notificações de dengue, alta de 5,25% de casos. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/notificacoes-por-dengue-aumentam-em-ms-mas-caemcasos-confirmados
Com 820 casos confirmados, saúde investiga mais duas mortes por dengue em Dourados/MG. O número de
casos confirmados de dengue chegou a 820 em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Notícia completa
em:
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/com-820-casos-confirmados-saude-investiga-maisduas-mortes-por-dengue
MATO GROSSO
Menina de 10 anos morre com suspeita de dengue hemorrágica em MT. Criança deu entrada na UPA de
Primavera do Leste na noite de sexta-feira (3), com febre e dores pelo corpo, e faleceu no sábado (4). Notícia
completa em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/05/06/menina-de-10-anos-morre-com-suspeita-dedengue-hemorragica-em-mt.ghtml
Adolescente morre com suspeita de dengue hemorrágica em MT. Paciente foi internada com hemorragia e
plaquetas muito baixas. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda resultado do laudo para apontar a causa da
morte. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/05/08/adolescente-morre-com-suspeita-de-denguehemorragica-em-mt.ghtml
MINAS GERAIS
Vírus tipo 2 e hábito de armazenar água sem cuidado podem ser as causas de surto da dengue em Minas.
Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/v%C3%ADrus-tipo-2-e-h%C3%A1bito-de-guardar%C3%A1gua-sem-cuidado-podem-ser-as-causas-de-surto-da-dengue-em-minas-1.712042
Dengue: governo libera R$ 17 mi para UPAs de 32 municípios de MG. Minas enfrenta epidemia da doença
neste ano; 25 mortes foram registradas até esta terça-feira. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/05/07/dengue-governo-libera-r-17-mi-para-upas-de-32municipios-de-mg.ghtml
Sobe para 25 o número de mortes confirmadas por dengue em Minas Gerais. De acordo com boletim da
Secretaria de Estado de Saúde, já são 209.276 casos prováveis da doença neste ano. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/05/07/sobe-para-25-o-numero-de-mortes-confirmadaspor-dengue-em-minas-gerais.ghtml
Em uma semana, Minas tem média de 6.200 novos casos de dengue por dia. Aumento dos casos suspeitos e
confirmados foi de 26% no período; mortes confirmadas agora são 25, além de outras 82 em investigação.
Notícia completa em:
https://www.otempo.com.br/cidades/em-uma-semana-minas-tem-m%C3%A9dia-de-6-200-novos-casos-dedengue-por-dia-1.2178151
Uberlândia ultrapassa 14 mil casos prováveis de dengue; veja a situação de outros municípios. Primeiro
Boletim Epidemiológico de maio
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divulgado nesta terça-feira (7) também mostra que Uberaba teve aumento no número de casos prováveis da
doença. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/05/07/uberlandia-ultrapassa-14-mil-casosprovaveis-de-dengue-veja-a-situacao-de-outros-municipios.ghtml
Três mortes por dengue são confirmadas em João Monlevade. João Monlevade confirmou nesta quarta-feira,
8, os dois óbitos que estavam sob suspeita de dengue no município. Notícia completa em:
https://www.defatoonline.com.br/tres-mortes-por-dengue-sao-confirmadas-em-joao-monlevade/
Minas tem 43 mil casos de dengue só em uma semana. Pelo menos 258 casos de dengue são registrados por
hora em Minas Gerais. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/minas-tem-43-mil-casos-de-dengue-s%C3%B3-em-uma-semana1.712376
Minas passa pela quarta maior epidemia de dengue em uma década. Com 209.276 casos prováveis
registrados, 2019 só perde para os anos de 2010, 2013 e 2016, que tiveram entre 212 mil e 519 mil
ocorrências. Notícia completa em:
https://noticias.r7.com/minas-gerais/minas-passa-pela-quarta-maior-epidemia-de-dengue-da-decada09052019
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