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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 27/2019
Unidades
Federativas

Rumores

DF

Animais peçonhentos: menino de 4 anos morre após ser picado por escorpião em casa.
Em 2019 foram registrados 618 acidentes, 25% a mais que no mesmo período de 2018.

MS

Influenza: foram registrados pelo menos 30 óbitos por gripe neste ano.

MT

Dengue: número de casos aumenta 54,8% no 1º semestre de 2019 em comparação com o
mesmo período de 2018.
Dengue: o estado tem mais de 40 mil casos de dengue no 1º semestre de 2019; número é
7 vezes maior que o mesmo período de 2018.
Dengue: em uma semana, 12 mortes por dengue são confirmadas em Minas e número de
óbitos sobe para 98;
Influenza: com mortes por H1N1 e casos suspeitos, cidades do Sul de MG intensificam
vacinação.

BA

MG

DISTRITO FEDERAL
Menino de 4 anos morre após ser picado por escorpião em casa. Vizinhos do garoto reclamam que é comum
encontrar o animal peçonhento na região. Garoto morava na QNF 20 de Taguatinga. Notícia completa em:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/07/01/interna_cidadesdf,767138/menino-de4-anos-morre-apos-ser-picado-por-escorpiao-em-casa.shtml
Alerta: a cada sete horas, uma pessoa é picada por escorpião no DF. Até o dia 22 de junho, 618 casos foram
registrados pela Secretaria de Saúde, 25% a mais do que as 495 ocorrências no mesmo período de 2018.
Notícia completa em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/alerta-a-cada-sete-horas-uma-pessoa-e-picada-por-escorpiaono-df
MATO GROSSO DO SUL
Homem é diagnosticado com alergia e morre sob suspeita de H1N1. Segundo a família, ele recebeu
atendimento 2 vezes na UPA e seria transferido para o Hospital Regional, mas não resistiu. Notícia
completa em:
https://www.campograndenews.com.br/direto-das-ruas/homem-e-diagnosticado-com-alergia-e-morre-sobsuspeita-de-h1n1
Bebê de cinco meses morre com suspeita de influenza e pode ser a 31° vítima em MS. A gripe já matou pelo
menos 30 pessoas em Mato Grosso do Sul neste ano e o número pode ser acrescido, após um bebê de cinco
meses vir a óbito. Notícia completa em:
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https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/bebe-de-cinco-meses-morre-com-suspeita-de-influenza-epode-ser-a-31-vitima-em-ms/
Exame laboratorial descarta morte de bebê de 5 meses por Influenza A em Três Lagoas. Prematura e com a
saúde debilitada, o falecimento da bebê de 5 meses foi devido ao quadro de síndrome respiratória aguda
grave e pneumonia. Notícia completa em:
https://www.radiocacula.com.br/noticias/saude/exame-laboratorial-descarta-morte-de-bebe-de-5-meses-porinfluenza-a-em-tres-lagoas
MATO GROSSO
Casos de dengue aumentam 54,8% no 1º semestre de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018
em MT. Ao todo, foram registrados, entre janeiro e junho deste ano, 10.622 casos. Já no ano passado, 6.868
notificações da doença foram feitas no mesmo período. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/07/02/casos-de-dengue-aumentam-548percent-no-1osemestre-de-2019-em-comparacao-com-o-mesmo-periodo-de-2018-em-mt.ghtml
BAHIA
Bahia tem mais de 40 mil casos de dengue no 1º semestre de 2019; número é 7 vezes maior que mesmo
período de 2018. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/07/03/bahia-tem-mais-de-40-mil-casos-de-dengue-no-1osemestre-de-2019-numero-e-7-vezes-maior-que-mesmo-periodo-de-2018.ghtml
MINAS GERAIS
Em uma semana, 12 mortes por dengue são confirmadas em Minas e número de óbitos sobe para 98. Notícia
completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/em-uma-semana-12-mortes-por-dengue-s%C3%A3oconfirmadas-em-minas-e-n%C3%BAmero-de-%C3%B3bitos-sobe-para-98-1.724925
João Monlevade é o segundo município do estado em notificações de dengue em junho. Os casos suspeitos
de dengue não param de crescer em João Monlevade. Notícia completa em:
https://www.defatoonline.com.br/joao-monlevade-e-a-segundo-municipio-do-estado-em-notificacoes-dedengue-em-junho/
Com mortes por H1N1 e casos suspeitos, cidades do Sul de MG intensificam vacinação. Notícia completa
em:
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2019/07/03/com-mortes-por-h1n1-e-casos-suspeitos-cidadesdo-sul-de-mg-intensificam-vacinacao.ghtml

Minas tem o 3º ano com mais mortes por dengue da década. Com 98 mortes registradas em decorrência
da dengue desde janeiro, 2019 é o terceiro ano mais letal nesta década. Notícia completa em:
https://noticias.r7.com/minas-gerais/minas-tem-o-3-ano-com-mais-mortes-por-dengue-da-decada-04072019
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