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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 20/2019
Unidades
Federativas

Rumores

DF

Dengue: número de casos em 2019 é 10 vezes maior que no mesmo período de 2018.

BA

Influenza: SES registrou 14 casos de H1N1, com três mortes, todos em Salvador.

GO

Influenza: Duas mortes são confirmadas por H1N1.
Sarampo: 3 casos confirmados em residentes da Região Metropolitana de Belo
Horizonte;

MG

Dengue: registrados mais de 240 mil casos prováveis da doença, com 38 óbitos;
Influenza: 2 óbitos por H1N1.
Dengue: notificações crescem 26% e SES confirma 19 mortes pela doença;

MS

Influenza: 392 casos de gripe foram notificados e 23 confirmados (6 mortes)

DISTRITO FEDERAL

Dengue no DF: Saúde notificou quase 15 mil casos até o fim de abril. Número é 10 vezes maior que
mesmo período do ano passado. Também foram registradas 10 mortes por dengue e 5 suspeitas.
Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/05/13/dengue-no-df-saude-notificou-quase-15-milcasos-ate-o-fim-de-abril.ghtml
GOIÁS
Duas mortes são confirmadas por H1N1 em Goiânia. Notícia completa em:
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/duas-mortes-por-h1n1-sao-confirmadas-em-goiania184744/
MATO GROSSO DO SUL
Saúde confirma morte por dengue de copeira em cidade de MS. Essa seria a 19ª vítima no Estado. Notícia
completa em:
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
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https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/saude-confirma-morte-por-dengue-de-copeira-em-cidadede-ms/
Saúde confirma primeiro caso de Gripe Influenza H3N2 em Três Lagoas. Notícia completa em:
https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/saude-confirma-primeiro-caso-de-gripe-influenza-h3n2-em-treslagoas/124994/

Notificações por dengue crescem 26% e Saúde confirma 18 mortes em MS. O número de notificações
por dengue chegou a 14.526 em 2019, representando 26,87% de aumento em uma semana em Mato
Grosso do Sul. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/notificacoes-por-dengue-crescem-26-e-saudeconfirma-18-mortes-em-ms
Novo boletim epidemiológico registra mais uma morte por gripe e duas por dengue em MS. Em Mato
Grosso do Sul, já são 392 casos de gripe notificados e 23 confirmados. De dengue, o número de
notificações já passa de 33 mil casos. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2019/05/15/novo-boletim-epidemiologico-registramais-uma-morte-por-gripe-e-duas-por-dengue-em-ms.ghtml
MATO GROSSO
Vigilância Epidemiológica do Estado alerta municípios sobre variação grave do vírus da dengue. Notícia
completa em:
https://primeirahora.com.br/vigilancia-epidemiologica-do-estado-alerta-municipios-sobre-variacao-gravedo-virus-da-dengue/
BAHIA
Após morte de mulher por suspeita de dengue, Cafelândia entra em estado de alerta. Cafelândia está em
estado de alerta com os casos de dengue registrados no município nos últimos dias. Notícia completa em:
https://www.opresente.com.br/geral/apos-morte-de-mulher-por-suspeita-de-dengue-cafelandia-entra-emestado-de-alerta/
Salvador registra terceira morte por gripe H1N1. Notícia completa em:
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/salvador-registra-terceira-morte-por-gripe-h1n1/

MINAS GERAIS
Surto! BH confirma mais duas mortes por dengue. Em uma semana, capital registrou cerca de cinco mil
novos casos; no total são seis óbitos. Notícia completa em:
https://www.soubh.com.br/noticias/gerais/bh-confirma-mais-duas-mortes-por-dengue
Secretaria confirma mais uma morte por gripe em Minas; vacinação vai até dia 31. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/secretaria-confirma-mais-uma-morte-por-gripe-em-minasvacina%C3%A7%C3%A3o-vai-at%C3%A9-dia-31-1.714833
Minas Gerais confirma três casos de sarampo. Todos os infectados residem na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Notícia completa em:
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https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/05/13/interna_gerais,1053439/minas-gerais-confirma-trescasos-de-sarampo.shtml
Mais 13 mortes por dengue são confirmadas em uma semana e casos já passam de 240 mil no Estado.
Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/sa%C3%BAde/mais-13-mortes-por-dengue-s%C3%A3oconfirmadas-em-uma-semana-e-casos-j%C3%A1-passam-de-240-mil-no-estado-1.713732
Já são 38 as mortes confirmadas por dengue em Minas Gerais neste ano. Betim, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, é a cidade com o maior número de óbitos (10). Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/05/13/ja-sao-38-as-mortes-confirmadas-por-dengueem-minas-gerais.ghtml
SES confirma terceira morte de criança por dengue grave este ano. Notícia completa em:
https://infonet.com.br/noticias/saude/ses-confirma-terceira-morte-de-crianca-por-dengue-grave-este-ano/
Surto de dengue pode ter sido agravado por crime da Vale em Brumadinho. Fiocruz já havia alertado, em
fevereiro, que o rompimento poderia levar a aumento nos casos de doenças. Notícia completa em:
https://www.brasildefato.com.br/2019/05/14/surto-de-dengue-pode-ter-sido-agravada-por-crime-da-valeem-brumadinho/
Saúde lança Plano de Contingência do Sarampo. Notícia completa em:
http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/11156-saude-lanca-plano-de-contingencia-do-sarampo
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