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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 36/2019
Unidades
Federativas
BA
MS
MG

Rumores
Dengue: número de casos de dengue aumenta 667% na Bahia e o vírus DENV 2 volta a
circular em Salvador.
Influenza: MS tem mais uma morte por gripe e número dobra em relação a 2018; já são
64 óbitos por gripe em 2019.
Sarampo: unidades de saúde de BH já fecharam 25 vezes por causa de suspeita de
sarampo. Com 13 doentes neste ano, SES não descarta o risco de surto da doença.
BAHIA

Número de casos de dengue aumenta 667% na Bahia. O número de casos de dengue na Bahia cresceu
667% de janeiro a agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Notícia completa em:
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/numero-de-casos-de-dengue-aumenta-667-na-bahia/
Sem registros há 13 anos, dengue tipo 2 volta a circular em Salvador. Se você tem filhos que nasceram a
partir de 2007 em Salvador, preste atenção: o vírus da dengue tipo 2, que circulou há 13 anos na capital
baiana e em outras. Notícia completa em:
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/sem-registros-ha-13-anos-dengue-tipo-2-volta-a-circularem-salvador/
MATO GROSSO DO SUL
MS tem mais uma morte por gripe e número dobra em relação a 2018. Já são 64 em 2019. Boletim
epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) apontou mais uma morte por gripe em Mato
Grosso do Sul. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/ms-tem-mais-uma-morte-por-gripe-e-numero-dobraem-relacao-a-2018
Em MS, pelo menos 32 crianças com microcefalia ganham direito à pensão. Medida provisória publicada
nesta quinta-feira (5) instituiu benefício às famílias de bebês nascidos entre 2015 e 2018. Notícia completa
em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/em-ms-pelo-menos-32-criancas-com-microcefaliaganham-direito-a-pensao
MINAS GERAIS
Unidades de saúde de BH já fecharam 25 vezes por causa de suspeita de sarampo. Medida é para garantir o
bloqueio da doença, segundo Secretaria Municipal de Saúde. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/09/02/unidades-de-saude-de-bh-ja-fecharam-25-vezesGerência de Epidemiologia de Campo
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Após 20 anos sem sarampo, Minas vive ameaça de surto. O número de casos de sarampo em MG é o maior
em duas décadas. Com 13 doentes neste ano, SES não descarta o risco de surto da doença. Notícia
completa em:
https://jornalmontesclaros.com.br/2019/09/06/mg-apos-20-anos-sem-sarampo-minas-vive-ameaca-de-surto/
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