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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 16/2019
Unidades
Rumores
Federativas
Dengue: Com 8.695 casos, dengue mata nove pessoas no DF. São
DF
Sebastião, Itapoã e Paranoá são as áreas mais críticas.
MT
Dengue: MS já registra mais de 10 mil casos confirmados de dengue em
MS
2019
Dengue: A epidemia de dengue já atinge 25,7% de Minas Gerais.
Casos prováveis da doença ultrapassam 121 mil;
MG
Influenza: Minas tem 13 casos confirmados de H1N1 e uma morte
associada
Dengue: Casos de dengue crescem 322% na Bahia; seis mortes
BA
foram registradas.
BRASIL
Casos de dengue sobem 29% em duas semanas; País registra 86 mortes pela doença. O número de casos
de dengue no País subiu 29% em duas semanas, de acordo com boletim divulgado pelo Ministério da
Saúde.
https://istoe.com.br/casos-de-dengue-sobem-29-em-duas-semanas-pais-registra-86-mortes-pela-doenca/
Dengue avança, e país já registra 320 mil casos. Em duas semanas, aumento foi de 40%; seis estados
têm incidência em patamar que pode caracterizar epidemia.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/casos-de-dengue-avancam-e-pais-ja-registra-320-milcasos.shtml

DISTRITO FEDERAL
Com 8.695 casos, dengue mata nove pessoas no DF. São Sebastião, Itapoã e Paranoá são as áreas mais
críticas. Juntas, elas têm 2.593 notificações registradas pela Secretaria de Saúde.
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/com-8-695-casos-dengue-mata-nove-pessoas-no-df
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MATO GROSSO DO SUL
Dourados declara situação de emergência em meio a epidemia da dengue Jornal MidiamaxMais uma
cidade está em estado de emergência em virtude da dengue. A epidemia fez Dourados, distante a 225
quilômetros de Campo Grande, declarar
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/dourados-declara-situacao-de-emergencia-em-meio-aepidemia-da-dengue/
Em uma semana, secretaria confirma mais três mortes por dengue em MS Campo Grande NewsA
Secretaria Estadual de Saúde confirmou 14 mortes por dengue em Mato Grosso do Sul, três a mais do
que no último boletim, divulgado na semana passada.
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/em-uma-semana-secretaria-confirma-mais-tresmortes-por-dengue-em-ms
Casos de dengue sobem 29% em duas semanas; País registra 86 mortes pela doença IstoeO número de
casos de dengue no País subiu 29% em duas semanas, de acordo com boletim divulgado pelo Ministério
da Saúde.
https://istoe.com.br/casos-de-dengue-sobem-29-em-duas-semanas-pais-registra-86-mortes-pela-doenca/
MS já registra mais de 10 mil casos confirmados de dengue em 2019 G1O mais recente boletim da
dengue publicado pela Secretaria de Estado de Saúde, com informações até esta quarta-feira (17) mostra
que Mato Grosso do Sul
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2019/04/17/ms-ja-registra-mais-de-10-mil-casosconfirmados-de-dengue-em-2019.ghtml
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MINAS GERAIS
A epidemia de dengue já atinge 25,7% de Minas Gerais. No acumulado do ano, são 220
municípios com incidência acima de 300 casos prováveis da doença.

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/04/19/interna_gerais,1047537/epidemi
a-de-dengue-ja-atinge-25-7-de-minas-veja-a-lista-de-cidades.shtml
Secretaria de saúde investiga morte de estudante por pneumonia grave em Lavras,
MG Exames foram encaminhados para Fundação Ezequiel Dias para investigação de H1N1
e outros tipos de vírus respiratórios.
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2019/04/15/secretaria-de-saude-investiga-morte-deestudante-por-pneumonia-grave-em-lavras-mg.ghtml
Número de mortes por dengue em Minas Gerais chega a 14. Casos prováveis da doença
ultrapassam 121 mil. Estado também contabiliza mais de 1,2 mil casos de chickungunya e
465 de zika.
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/04/15/numero-de-mortes-por-dengue-em-minasgerais-chega-a-14.ghtml

Dengue já matou 14 pessoas em Minas neste ano; casos prováveis já são 121,6 mil Estado
de MinasA dengue continua a provocar mortes em Minas Gerais. Subiu para 14 o número de
pessoas que perderam a vida por causa da doença neste ano.
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/04/15/interna_gerais,1046489/dengue-ja-matou-14pessoas-em-minas-neste-ano-casos-provaveis-ja-sao.shtml

Minas registra mais 22 mil casos de dengue em uma semana; 12 pessoas já morreram em
apenas uma semana, 22 mil novos casos de dengue foram registrados em Minas Gerais,
confirmando o status epidêmico de 2019.
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/sa%C3%BAde/minas-registra-mais-22-mil-casos-de-dengueem-uma-semana-12-pessoas-j%C3%A1-morreram-neste-ano-no-estado-1.707783

Sobe para 14 o número de mortes em decorrência da dengue em Minas. Secretaria de
Estado da Saúde informou que outros 48 óbitos estão sendo investigados no Estado; até
agora foram registrados 121.699 casos prováveis.
https://noticias.r7.com/minas-gerais/sobe-para-14-o-numero-de-mortes-em-decorrencia-da-dengue-emminas-15042019

Casos de dengue em 2019 já superam epidemia de 2010. Os casos prováveis de dengue –
que englobam os suspeitos e confirmados – em Minas Gerais neste ano já superam, no
primeiro trimestre,
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/04/16/interna_gerais,1046584/casos-de-dengue-em2019-ja-superam-epidemia-de-2010.shtml
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Belo Horizonte registra primeira morte por gripe h1n1 em 2019. Estado de Minas. A
confirmação foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) em boletim
epidemiológico divulgado nesta terça-feira.
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/04/16/interna_gerais,1046706/belo-horizonteregistra-primeira-morte-por-gripe-h1n1-em-2019.shtml
Estado de MG confirma primeira morte por Influenza. Nos quatro primeiros meses deste
ano, Minas Gerais registrou 13 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
causados pelo vírus Influenza.
https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/20608/estado-de-mg-confirma-primeira-morte-por-influenza
Secretaria de Saúde não descarta decretar estado de emergência por dengue. Minas Gerais
já registra 121.699 casos prováveis da doença e pelo menos 14 pessoas morreram em sete
cidades.
https://www.otempo.com.br/cidades/secretaria-de-sa%C3%BAde-n%C3%A3o-descarta-decretar-estadode-emerg%C3%AAncia-por-dengue-1.2169179
Minas tem 13 casos confirmados de H1N1 e uma morte associada. Minas Gerais tem 13
casos confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo vírus da
Influenza (gripe) este ano.
http://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,7,SA%C3%9ADE,177783
Taubaté confirma primeira morte por Gripe H1N1 em 2019. Belo Horizonte registra primeira
morte por gripe H1N1 em 2019. Secretaria de Saúde confirma uma morte associada ao vírus
H1N1 neste ano em MG https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2019/04/76350taubate-confirma-primeira-morte-por-gripe-h1n1-em-2019.html
Aumenta número de casos suspeitos de dengue e Uberaba confirma 251 - Uberaba tem
3.766 casos suspeitos de dengue e está entre os 99 municípios com incidência muito alta de
casos prováveis da doença.
https://jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA,177839

BAHIA
Casos de dengue crescem 322% na Bahia; seis mortes foram registradas. Foram 5.871
casos notificados em 158 municípios do estado.

https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/casos-de-dengue-crescem-322-na-bahia-seismortes-foram-registradas/
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