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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 37/2019
Unidades
Federativas
DF

GO

MS
BA
MG

Rumores
Dengue: DF tem 47,7 mil casos de dengue. Até agosto, foram 43 mortes e 67 casos
graves da doença em Brasília;
Suicídio: sobe o número de chamados relacionados a suicídio no SAMU-DF.
Dengue: Goiás tem aumento de 47% nos registros de casos de dengue em 2019 entre
janeiro em agosto;
Sarampo: Falta vacina contra sarampo em mais da metade dos postos de saúde de
Goiânia.
Sarampo: dois casos 'importados' foram registrados no estado. Bebê de 10 meses é o
segundo caso confirmado de sarampo MS.
Dengue: com cerca de 60 mil registros e crescimento de 670% em comparação a 2018,
Bahia lidera casos de dengue no Nordeste.
Dengue: Minas tem 132 mortes por dengue e mais de 474 mil casos prováveis. Mudança
do tipo de dengue é um dos fatores para aumento de casos em 2019;
Sarampo: sobe para 18 o número de casos confirmados de sarampo em Minas
DISTRITO FEDERAL

DF tem 47,7 mil casos de dengue, aponta boletim da Secretaria de Saúde. Até mês de agosto, foram 43
mortes e 67 casos graves da doença em Brasília. Tendência é que números reduzam com a temporada de
seca. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/09/12/df-tem-477-mil-casos-de-dengue-aponta-boletimda-secretaria-de-saude.ghtml
Sobe o número de chamados relacionados a suicídio no SAMU-DF. No 1º semestre de 2019 foram 792
ligações por tentativas e 219 por planejamento de suicídio. No mesmo período de 2018 houve 678 chamados
para tentativas e 171 para planejamento. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/09/12/sobe-o-numero-de-chamados-relacionados-asuicidio-no-samu-df.ghtml
GOIÁS
Goiás tem aumento de 47% nos registros de casos de dengue em 2019. Números contabilizados entre janeiro
e agosto deste ano foram comparados a registros do mesmo período do ano passado. Notícia completa em:
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/goi%C3%A1s-tem-aumento-de-47-nos-registros-de-casos-dedengue-em-2019-1.1884328
Falta vacina contra sarampo em mais da metade dos postos de saúde de Goiânia. Além dela, os estoques de
pentavalente e DTPA também se esgotaram. Secretaria diz que aguarda envio de novas remessas pelo
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Ministério da Saúde. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/09/11/goiania-esta-sem-doses-contra-sarampo-em-algunspostos-de-saude.ghtml
MATO GROSSO DO SUL
Bebê de 10 meses é o segundo caso confirmado de sarampo em Mato Grosso do Sul. De acordo com a SES,
criança teria sido contaminada no estado de São Paulo; Dois casos 'importados' foram registrados em Mato
Grosso do Sul. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2019/09/09/bebe-de-10-meses-e-o-segundo-casoconfirmado-de-sarampo-em-mato-grosso-do-sul.ghtml
BAHIA
Com cerca de 60 mil registros e crescimento de 670%, Bahia lidera casos de dengue no Nordeste. Índice de
crescimento é em relação a 2018. Estado tem quase 28 mil casos a mais que Pernambuco, que está em 2º
lugar da lista. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/09/12/com-cerca-de-60-mil-registros-e-crescimento-de770percent-bahia-lidera-casos-de-dengue-no-nordeste.ghtml
MINAS GERAIS
Sobe para 18 o número de casos confirmados de sarampo em Minas. Em apenas sete dias, Minas Gerais
registrou alta de 40% no número de casos confirmados de sarampo. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/sobe-para-18-o-n%C3%BAmero-de-casos-confirmados-desarampo-em-minas-1.741829
Mudança do tipo de dengue em MG é um dos fatores para aumento de casos em 2019. A Secretaria de Saúde
diz que, neste ano, o sorotipo 2 da doença está mais presente. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/09/11/mudanca-do-tipo-de-dengue-em-mg-e-um-dosfatores-para-aumento-de-casos-em-2019.ghtml
Minas tem 132 mortes por dengue e mais de 474 mil casos prováveis em 2019. Já são 474.693 casos
prováveis da doença, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Notícia
completa em:
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/09/09/minas-tem-132-mortes-por-dengue-e-mais-de-474mil-casos-provaveis-em-2019.ghtml
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