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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 32/2019
Unidades
Federativas

Rumores

DF

Sarampo: reforço na vacinação da população.

MS

Influenza: mais quatro óbitos confirmados nessa semana, somando 53 óbitos em 2019.

MT

MG

Dengue: número de casos aumentam quase 80% no estado;
Influenza: mortes por H1N1 sobem para 53 casos;
Microcefalia: o estado registrou 427 casos desde 2015, mas quase metade foi descartada.
Dengue: subiu para 122 o número de mortes confirmadas por dengue em Minas;
Influenza: vírus da gripe provoca a morte de 53 pessoas em Minas, sendo 92% pelo
subtipo H1N1.

DISTRITO FEDERAL
Não é só criança. Saiba quem precisa tomar a vacina do sarampo. Os surtos da doença em vários estados
brasileiros estão obrigando a rede pública de saúde a fazer reforços na vacinação da população. Notícia
completa em:
https://www.metropoles.com/saude/nao-e-so-crianca-saiba-quem-precisa-tomar-a-vacina-do-sarampo
MATO GROSSO DO SUL
Secretaria confirma mais quatro mortes e número de vítimas por gripe chega a 53. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/secretaria-confirma-mais-quatro-mortes-e-numerodevitimas-por-gripe-chega-a-53
MATO GROSSO
Número de mortes por H1N1 sobe para 53. Os dados divulgados nesta quarta-feira (08) pela Secretaria de
Estado de Saúde mostram que foram registrados mais quatro óbitos por H1N1 em Mato Grosso. Notícia
completa em:
https://www.jpnews.com.br/campo-grande/numero-de-mortes-por-h1n1-sobe-para-53/128254/
Casos de dengue aumentam quase 80% em MT. Um balanço, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde
de Mato Grosso (SES-MT), apontou que os casos de dengue no Estado aumentaram. Notícia completa em:
https://www.pnbonline.com.br/geral/casos-de-dengue-aumentam-quase-80-em-mt/59146
Mato Grosso teve 427 casos de microcefalia notificados, mas quase metade foi descartada. Notícia completa
em:
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https://www.cenariomt.com.br/2019/08/10/mato-grosso-teve-427-casos-de-microcefalia-notificadosmasquase-metade-foi-descartada/
BAHIA
Camaçari não está entre municípios com surto de sarampo, diz Sesau. Notícia completa em:
https://bahianoar.com/camacari-nao-esta-entre-municipios-com-surto-de-sarampo-diz-sesau/
MINAS GERAIS
Vírus da gripe provoca a morte de 53 pessoas em Minas, sendo 92% pelo subtipo H1N1. Pelo menos 306
pessoas já morreram neste ano em Minas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 53 pelo
vírus da gripe, o Influenza. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/v%C3%ADrus-da-gripe-provoca-a-morte-de-53-pessoasemminas-neste-ano-sendo-92-por-h1n1-1.733332
Sobe para 122 o número de mortes por dengue em Minas neste ano. Subiu para 122 o número de mortes
confirmadas por dengue em Minas, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de
Estado de Saúde. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/sobe-para-122-o-n%C3%BAmero-de-mortes-por-dengueemminas-neste-ano-1.733582
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