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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 13/2019
Unidades
Rumores
Federativas
Dengue – 6 óbitos confirmados; Ministério da Saúde diz que 85% dos
casos de dengue são do sorotipo 2. O DF e mais 8 estados estão em
DF
alerta
Dengue – 4 óbitos confirmados; Aumenta a circulação do vírus causador
GO
da dengue hemorrágica em Goiânia. Quase 100% dos casos são do tipo 2

MS
MT
BA
MG

Dengue – 3º estado com maior incidência; 5 óbitos confirmados e 6º é
investigado
Dengue – diminuição no nº de casos em 2019;
H1N1 – óbitos em investigação;
Leishmaniose – 88 casos registrados nos últimos 4 anos
Dengue - aumento de 281% nos casos de dengue nos 3 primeiros meses de
2019

Dengue – número de casos em 2019 já superam os dois anos passados
somados; 6 óbitos confirmados
DISTRITO FEDERAL

1) Dengue: número de casos aumenta 528% no DF; 6 mortes foram confirmadas em 2019. Capital está entre
8 unidades da federação com maior incidência no país, diz Ministério da Saúde. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/03/25/dengue-numero-de-casos-aumentou-528percentno-df-6-mortes-foram-confirmadas-em-2019.ghtml
2) Ministério da Saúde diz que 85% dos casos de dengue são do tipo mais grave da doença. Os casos são
provocados pelo sorotipo 2, que não circulava com intensidade desde 2008. Segundo o ministério, essa é a
explicação para o aumento da ocorrência e do índice de mortalidade da doença. O DF e mais oito estados
(SP, MG, RJ, ES, SC, GO, MS e TO) estão em alerta por causa da circulação do vírus. Notícia completa
em:
http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/254054/ministerio-da-saude-diz-que-85-dos-casos-de
dengue.htm
GOIÁS
1) Número de mortes confirmadas por dengue em Goiás chega a 4, diz Secretaria de Saúde. Além de óbitos
que já tinham sido confirmados em Posse e Turvânia, órgão contabilizou outros dois, em Goiânia. Casos
notificados da doença no estado já somam mais de 33,5 mil. Notícia completa em:
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https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/03/29/numero-de-mortes-confirmadas-por-dengue-em-goiaschega-a-4-diz-secretaria-de-saude.ghtml
2) Goiânia registra mais de seis mil casos de dengue; quatro mortes são confirmadas. Dois óbitos foram
confirmados na capital, um em Turvânia e outro em Posse. Notícia completa em:
https://diaonline.r7.com/2019/03/29/goiania-registra-mais-de-seis-mil-casos-de-dengue-quatro-mortes-saoconfirmadas/
3) Aumenta a circulação do vírus causador da dengue hemorrágica em Goiânia. Segundo informações da
Secretaria Municipal da Capital, dos 5.280 casos notificados no município este ano, quase 100% são do vírus
tipo 2, que causa a forma hemorrágica da doença. Como prevenção, desde dezembro, canteiros de obras em
toda a cidade intensificam o trabalho de caça aos focos do Aedes aegypti. Notícia completa em:
https://jornalhoraextra.com.br/noticias/15118-aumenta-da-circulacao-do-virus-causador-da-denguehemorragica-em-goiania/
MATO GROSSO DO SUL
1) Em epidemia, MS permanece como 3º Estado com maior incidência de dengue. Estado tem 368,1 casos
suspeitos a cada 100 mil habitantes. Notícia completa em:
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/em-epidemia-ms-permanece-como-3o-estado-com-maiorincidencia-de-dengue/
2) Parque das Nações, Água Boa e 4º Plano lideram casos de dengue em Dourado/MS. Notícia completa
em:
https://www.douradosagora.com.br/noticias/dourados/parque-das-nacoes-agua-boa-e-4-plano-lideramcasos-de-dengue-em-dourados
3) Epidemia de dengue: Campo Grande é o que mais preocupa. A Secretaria de Saúde confirmou, na tarde
desta terça-feira, que a cidade passa por uma epidemia com 556 casos, sendo 216 na região do Campo Grande.
Notícia completa em:
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/NOT,0,0,1412697,Epidemia+de+dengue+Campo+Grande
+e+o+que+mais+preocupa.aspx
4) Casos de dengue crescem 98% em Três Lagoas com mais de mil pacientes este ano. MS soma, até o
momento, quatro mortes por dengue; metade delas ocorreram em Três Lagoas. Notícia completa em:
https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/casos-de-dengue-crescem-98-em-tres-lagoas-com-mais-de-milpacientes/123132/
5) Surto de dengue atinge 29 cidades de MS com 14 mil casos e 5 mortes. Notícia completa em:
https://www.douradosagora.com.br/noticias/capital/surto-de-dengue-atinge-29-cidades-de-ms-com-14-milcasos-e-5-mortes
6) Mato Grosso do Sul é o 3º estado em incidência da dengue. Vacinação pode auxiliar na prevenção na
doença. Homens e Mulheres com idade de 9 a 45 anos podem tomar a vacina, mas não gestantes e lactantes.
Notícia completa em:
https://www.enfoquems.com.br/noticias/brasil-mundo/mato-grosso-do-sul-e-o-3-estado-em-incidencia-dadengue-vacinacao-pode-auxiliar-na-prevencao-na-doenca
7) Dourados supera os 200 casos confirmados de Dengue, mas é “apenas” o terceiro no Estado. Notícia
completa em:
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https://www.progresso.com.br/sociedade/saude/dourados-supera-os-200-casos-confirmados-de-denguemas-e-apenas/366397/
8) Mulher em Dourados pode ser sexta morte por dengue em MS. Caso ocorreu na noite de terça e quadros
são de dengue hemorrágica. Notícia completa em:
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/mulher-em-dourados-pode-ser-sexta-vitima-fatal-da-dengueem-ms/349906/
9) Com quase 16 mil notificações, dengue já matou 5 e 6º óbito é investigado. Dados são da SES e fazem
parte do boletim epidemiológico divulgado semanalmente; óbitos foram registrados em Campo Grande, Três
Lagoas e Dourados. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/com-quase-16-mil-notificacoes-dengue-ja-matou-5e-6o-obito-e-investigado
MATO GROSSO
1) MT apresenta redução de 39% nos casos de dengue nas 11 primeiras semanas deste ano. Até o dia 16 de
março deste ano, o estado notificou 2.154 casos da doença. No mesmo período de 2018, foram 3.538 casos.
Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/03/25/mt-apresenta-reducao-de-39percent-nos-casos-dedengue-nas-11-primeiras-semanas-deste-ano.ghtml
2) Secretaria de Saúde investiga mortes recentes por suspeita de H1N1. Caso mais recente é de uma jovem
de 18 anos, que morreu no Hospital Regional de Colíder, no último sábado. Notícia completa em:
https://www.olivre.com.br/secretaria-de-saude-investiga-mortes-recentes-por-suspeita-de-h1n1/
3) 88 casos de leishmaniose em humanos são registrados nos últimos 4 anos em MT. O município com mais
casos registrados é Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá: a secretaria contabilizou 52 casos nos últimos quatro
anos. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/03/26/88-casos-de-leishmaniose-sao-registrados-nosultimos-4-anos-em-mt.ghtml
BAHIA
1) Ministério da Saúde aponta aumento de 281% nos casos de dengue na BA nos 3 primeiros meses de 2019.
Foram 7,3 mil casos entre janeiro e março deste ano, enquanto no mesmo período de 2018 estado registrou
1.916 casos. Índice de infestação do Aedes aegypti em bairros de Salvador ultrapassa taxa tolerável da OMS.
Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/03/28/ministerio-da-saude-aponta-aumento-de281percent-nos-casos-de-dengue-na-ba-nos-3-primeiros-meses-de-2019.ghtml
MINAS GERAIS
1) Registros de dengue em 2019 em Minas já superam os dois últimos anos juntos. Já são 66 mil casos
prováveis registrados neste ano. Para se ter ideia, em 2017 e 2018 juntos foram 55.303 notificações. Seis
mortes foram confirmadas. Outras 27 são investigadas. Notícia completa em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/03/25/interna_gerais,1040939/registros-de-dengue-em2019-em-minas-ja-superam-os-dois-ultimos-anos-j.shtml
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2) Mais de 450 casos prováveis de dengue são registrados em uma semana nas cidades do Centro-Oeste de
Minas. Arcos continua como a cidade com mais casos prováveis, 114 registros a mais que o último boletim
divulgado na segunda-feira (18). Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2019/03/25/mais-de-450-casos-provaveis-de-dengue-saoregistrados-em-uma-semana-nas-cidades-do-centro-oeste-de-minas.ghtml
3) Secretaria de Estado de Saúde confirma primeiro caso de morte por dengue no Sul de Minas. Caso
aconteceu em Passos, que também lidera o número de casos suspeitos na região. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2019/03/25/secretaria-de-estado-de-saude-confirmaprimeiro-caso-de-morte-por-dengue-no-sul-de-minas.ghtml
4) Minas tem seis mortes por dengue em 2019. Segundo secretaria, casos prováveis são quase 67 mil. Notícia
completa em:
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/03/25/minas-tem-seis-mortes-por-dengue-em2019.ghtml
5) Prefeitura de Uberlândia amplia combate à dengue com a chegada dos novos equipamentos de fumacê. Os
cinco pulverizadores comprados emergencialmente no início do mês para eliminar mosquito transmissor da
dengue já estão em operação nos bairros com maiores índices de notificação da doença. Notícia completa
em:
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/03/25/prefeitura-de-uberlandia-amplia-combate-adengue-com-a-chegada-dos-novos-equipamentos-de-fumace.ghtml
6) Casos de dengue aumentam mais de 700% em Minas Gerais. Segundo o Ministério da Saúde, o número
de mortes pela doença no estado chegou a sete nas 11 primeiras semanas de 2019. Notícia completa em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/03/25/interna_gerais,1040816/casos-de-dengue-aumentammais-de-700-em-minas-gerais.shtml
7) Dengue: sete mortes são investigadas em Uberlândia; prefeito e secretário de Saúde são ouvidos pelo
MPE. Medidas têm sido tomadas diante de alto índice de infestação, entre elas, as UBSFs que passarão a
atender aos finais se semana. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/03/26/dengue-prefeito-e-secretario-de-saude-deuberlandia-sao-ouvidos-pelo-mpe.ghtml
8) Uberlândia tem a maior incidência de dengue entre municípios acima de 500 mil habitantes. Informação
foi confirmada pelo Ministério da Saúde; secretário municipal alega que "o pior está por vir". Notícia
completa em:
https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/20284/uberlandia-tem-a-maior-incidencia-de-dengue-entremunicipios-acima-de-500-mil-habitantes
9) Crescem os registros de dengue em Barbacena/MG. Notícia completa em:
https://barbacenaonline.com.br/crescem-os-registros-de-dengue-em-barbacena/
10) Lagoa da Prata registra 579 casos suspeitos de dengue. Notícia completa em:
https://www.jornalcidademg.com.br/lagoa-da-prata-registra-579-casos-suspeitos-de-dengue/
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