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- CLIPPING CIEVS/DF –
Semana Epidemiológica nº. 14/2019 UF’s:
DF, GO, MS, MT, BA e MG

Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 14/2019
Unidades
Rumores
Federativas
Animais peçonhentos: aluno é picado por escorpião em sala de aula
na Asa Norte;
Leptospirose: SES confirma 1ª morte pela doença em 2019;
DF
Dengue: após 7ª morte, GDF pede ajuda do exército para combater a
doença.
Dengue: 9 óbitos confirmados, quase 8 mil casos confirmados. Total
MS
de 18.433 casos suspeitos
Dengue: 7 óbitos confirmados e outros 29 em investigação. Em 2019
foram registrados 81 mil casos da doença (734% a mais do que no
mesmo período de 2018).
MG
Sarampo: 36 casos suspeitos de sarampo (19 descartados, 16 em
investigação e 1 confirmado, importado da Itália) em 16 cidades.
DISTRITO FEDERAL
Aluno é picado por escorpião dentro de sala de aula no DF. Notícia completa em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/aluno-e-picado-por-escorpiao-dentro-de-sala-de-aula-no-df
Secretaria de Saúde confirma 1ª morte por leptospirose em 2019 no DF. Vítima é catador de recicláveis e
trabalhava em um ambiente infestado por ratos. Notícia completa em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/secretaria-de-saude-confirma-1a-morte-porleptospirose-em-2019-no-df
Após sétima morte, GDF pede ajuda do Exército para combater a dengue. A ideia é que, inicialmente, mil
militares saiam a campo. Este ano, o Distrito Federal já registrou 4.971 casos da doença. Notícia completa
em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/gdf-pede-ajuda-do-exercito-para-combater-a-dengue

MATO GROSSO DO SUL
Índice de proliferação diminui 18%, mas combate à dengue continua, diz prefeito de Campo Grande.
Notícia completa em:
Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
https://www.campograndenews.co
CIEVS/GECAMP/DIVEP/SVS/SES-DF
m.br/cidades/capital/indice-deTelefone: 99221-9439 / 2017-1145 Ramal 8323
proliferacao-diminui-18-mas-

E-mail: cievsdf@gmail.com e notificadf@gmail.com
Endereço: SGAN 601 Lotes O/P – Prédio do LACEN

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Vigilância à Saúde
Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência de Epidemiologia de Campo
combate-a-dengue-continua-diz-prefeito

Surto de dengue atinge 36 cidades de MS com 15 mil casos. Surto de dengue em Mato Grosso do Sul já
atinge 36 cidades, sendo que outras 25 estão em alerta com média incidência da doença. Notícia completa
em:
https://www.douradosagora.com.br/noticias/capital/surto-de-dengue-atinge-36-cidades-de-ms-com-15-milcasos
Morte de mulher em Dourados pode ser a 10ª causada por dengue em MS. Nesta quinta SES confirmou
nove mortes pela doença este ano. Notícia completa em:
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/morte-de-mulher-em-dourados-pode-ser-a-10a-causada-pordengue-em-ms/
Com 4 mortes na Capital, número de notificações de dengue chegam a 18,4 mil. Duas das vítimas eram
crianças, meninos de 1 ano e 5 anos. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/com-4-mortes-na-capital-numero-de-notificacoesde-dengue-chegam-a-18-4-mil
Dengue mata 9 em MS, quase 8 mil pessoas foram confirmadas com a doença no estado em 2019. Entre os
mortos estão três crianças, de 1, 5 e 11 anos; 2 adultos e 4 idosos. As notificações chegam a 18.636, em
2019. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2019/04/03/dengue-mata-9-em-ms-quase-8-milpessoas-foram-confirmadas-com-a-doenca-no-estado-em-2019.ghtml

MINAS GERAIS
Casos de dengue aumentaram 734% em Minas Gerais em 2019 em comparação ao mesmo período do ano
passado. Notícia completa em:
https://noticias.r7.com/minas-gerais/balanco-geral-mg/videos/casos-de-dengue-aumentaram-734-emminas-gerais-em-2019-02042019
Novos casos prováveis de dengue são registrados em 17 cidades da Zona da Mata e Vertentes. Na última
semana, o maior número de casos foi no município de Tabuleiro. Veja a situação de outras cidades no 1º
boletim de abril. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2019/04/01/novos-casos-provaveis-de-dengue-saoregistrados-em-17-cidades-da-zona-da-mata-e-vertentes.ghtml
Minas registra mais de 81 mil casos de dengue neste ano; sete mortes foram confirmadas. Minas tem média
de 1,3 mil casos prováveis de
dengue por dia em 2019 e sete
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cidades da Zona da Mata e Vertentes. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/minas-registra-mais-de-81-mil-casos-de-dengue-neste-ano-setemortes-foram-confirmadas-1.704577
Minas Gerais tem sete mortes confirmadas por dengue. Outros 29 óbitos estão sob investigação da
Secretaria de Estado da Saúde; mortes ocorreram nas cidades de Arcos, Betim, Paracatu, Uberlândia e
Unaí. Notícia completa em:
https://noticias.r7.com/minas-gerais/minas-gerais-tem-sete-mortes-confirmadas-por-dengue-01042019
Boletim epidemiológico confirma segunda morte por dengue em Uberlândia. Dados divulgados nesta
segunda-feira (1°) informam o registro de 9.009 casos prováveis da doença na cidade. Notícia completa
em:
https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/20384/boletim-epidemiologico-confirma-segunda-morte-pordengue-em-uberlandia
Número de casos suspeitos de dengue no Centro-Oeste de Minas cresce cerca de 657% no primeiro
trimestre de 2019. Em Arcos, o aumento foi de mais de 5.900% no período. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2019/03/31/numero-de-casos-suspeitos-de-dengue-no-centrooeste-de-minas-cresce-cerca-de-657percent-no-primeiro-trimestre-de-2019.ghtml
Casos de dengue fazem autoridades de MG entrarem à força em imóveis abandonados. Nos três primeiros
meses do ano, o número de pessoas com a doença triplicaram no Brasil. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/04/04/casos-de-dengue-fazem-autoridades-de-mg-entrarem-aforca-em-imoveis-abandonados.ghtml
Minas Gerais registra 36 notificações suspeitas de sarampo em 16 cidades. Números das autoridades
sanitárias indicam que são cerca de 8,5 milhões de pessoas sem imunização adequada em território mineiro,
considerando a primeira e a segunda dose da vacina. Notícia completa em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/04/04/interna_gerais,1043855/minas-gerais-registra-36notificacoes-suspeitas-sarampo-em-16-cidades.shtml
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