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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 30/2019
Unidades
Federativas
DF
MS
MT
MG

Rumores
Dengue: número de casos continua crescendo e chega e 36,3 mil.
Dengue: número de óbitos sobe de 24 para 26 em uma semana;
Influenza: registrados 46 óbitos por gripe (40 por H1N1, 2 por H3N2 e 4 por Influenza A
não subtipado) neste ano, que já superou o total registrado em 2018.
Dengue: registrados mais de 12 mil casos entre janeiro e julho de 2019, com 3 óbitos;
Influenza: MT tem 14 mortes confirmadas por H1N1 no 1º semestre de 2019.
Dengue: 453 mil casos e 117 óbitos registrados;
Doença de Chagas: Minas confirmou 407 mortes pela doença em 2019;
Zika: Uberaba é a 3ª cidade em número de casos de gestantes suspeitas notificadas.

DISTRITO FEDERAL
Casos de dengue no DF continuam crescendo e chegam a 36,3 mil. Segundo Secretaria de Saúde, são 1.173
casos para cada 100 mil habitantes. Número de mortes estabilizou (33). Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/07/23/casos-de-dengue-no-df-continuam-a-crescer-echegam-a-363-mil.ghtml
MATO GROSSO DO SUL
Com 25 mil casos, número de mortes por dengue sobe para 26 em MS. Em uma semana foram confirmadas
duas novas vítimas fatais. Notícia completa em:
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/com-25-mil-casos-numero-de-mortes-por-dengue-sobe-para26-em-ms/
Mato Grosso do Sul registra 46 mortes por gripe este ano. Número de casos de janeiro até agora já supera o
total registrado em todo o ano passado. Notícia completa em:
https://www.novanews.com.br/noticias/geral/mato-grosso-do-sul-registra-46-mortes-por-gripe-este-ano
Saúde confirma moradora na Vila Barros como primeira vítima fatal da gripe H1N1 em Dourados. Dourados
agora integra as estatísticas, somando os 46 óbitos por gripe (40 mortes diagnosticadas por H1N1, 2 mortes
por H3N2 e 4 mortes por Influenza A ‘não subtipado’) em todo o Mato Grosso do Sul até o momento.
Notícia completa em:
http://www.fatimanews.com.br/cidades/dourados/saude-confirma-moradora-na-vila-barros-como-primeiravitima-fatal-da/194624/
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MATO GROSSO
MT registra mais de 12 mil casos de dengue entre janeiro e julho deste ano com três mortes confirmadas.
Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/07/24/mt-registra-mais-de-12-mil-casos-de-dengue-entrejaneiro-e-julho-deste-ano-com-tres-mortes-confirmadas.ghtml
MT tem 14 mortes por H1N1 confirmadas no 1º semestre de 2019. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/07/25/mt-tem-14-mortes-por-h1n1-confirmadas-no-1osemestre-de-2019.ghtml
BAHIA
Criança de 4 anos morre com suspeita de H1N1 em hospital do sul da Bahia. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/07/26/crianca-de-4-anos-morre-com-suspeita-de-h1n1-emhospital-do-sul-da-bahia.ghtml
MINAS GERAIS
Chega a 453 mil o número de notificações de dengue em Minas; 117 pessoas morreram vítimas da doença.
Minas Gerais já registrou 453.750 casos prováveis de dengue em 2019, de acordo com boletim
epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/chega-a-453-mil-o-n%C3%BAmero-denotifica%C3%A7%C3%B5es-de-dengue-em-minas-117-pessoas-morreram-v%C3%ADtimas-dadoen%C3%A7a-1.729421
Minas Gerais já registrou 407 mortes por doença de chagas este ano. Notícia completa em:
https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-record/videos/minas-gerais-ja-registrou-407-mortes-por-doenca-dechagas-este-ano-22072019
Uberaba é a terceira cidade de MG em suspeitas de zika em gestantes. Com 24 casos em investigação, a
cidade só perde para Belo Horizonte e Betim, segundo boletim epidemiológico. Notícia completa em:
http://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA,182703
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