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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 17/2019
Unidades
Rumores
Federativas
Dengue: 10 óbitos pela doença e outros 8 em investigação;
DF
Influenza: 132 salas de vacinação contra a gripe para os grupos específicos.
Dengue: com 26 mil notificações (9 óbitos), dengue em MS apresenta
MS
tendência de queda.
Dengue: Minas registra média de mais de 1 mil casos de dengue por dia em
abril e 14 óbitos em 2019. Governo decreta situação de emergência;
MG
Caxumba: número de casos sobem 204% em Minas nos últimos 4 anos;
Sarampo: Minas registra 67 casos suspeitos de sarampo em 2019.
DISTRITO FEDERAL
Dengue: 10 pessoas morreram no ano e Saúde investiga outros 8 óbitos. Número de ocorrências da doença
chegou a 10.035 em 2019, segundo a Secretaria de Saúde. Notícia completa em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/dengue-10-pessoas-morreram-no-ano-e-saudeinvestiga-outros-8-obitos
DF tem 132 salas para a 2ª etapa da Campanha de Vacinação contra a gripe. As unidades funcionam de
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Além de crianças e gestantes, idosos, trabalhadores
da saúde e outros grupos agora serão atendidos. Notícia completa em:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/04/22/interna_cidadesdf,750863/df-tem132-salas-para-a-2-etapa-da-campanha-de-vacinacao-contra-gripe.shtml

MATO GROSSO DO SUL
Com três mortes, município registra 1,7 mil casos dengue. De janeiro até agora, Três Lagoas registrou
1.749 casos confirmados de dengue, e três mortes registradas pela doença, segundo dados do
boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. Notícia completa em:
https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/com-tres-mortes-municipio-registra-17-mil-casos-dengue/124289/
Com 26 mil notificações em MS, casos de dengue apresentam tendência de queda. Dados da SES
(Secretaria Estadual de Saúde) indicam uma estabilização, já com tendência de queda, no número de casos
de dengue registrados em Mato Grosso do Sul. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/com-26-mil-notificacoes-em-ms-casos-de-dengueapresentam-tendencia-de-queda
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Confirmada a primeira morte por Influenza H1N1. Além desta morte, Três Lagoas registrou dois casos
confirmados de H1N1 neste ano. Notícia completa em:
https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/confirmada-a-primeira-morte-por-gripe-influenza-a-tipoh1n1/124324/
MINAS GERAIS
Bebê de oito meses morre com suspeita de dengue hemorrágica no Norte de MG. A Fundação Ezequiel
Dias deve entregar nos próximos 20 dias o resultado capaz de confirmar o óbito pela doença ou não.
Notícia completa em:
https://www.otempo.com.br/cidades/beb%C3%AA-de-oito-meses-morre-com-suspeita-de-denguehemorr%C3%A1gica-no-norte-de-mg-1.2173115
Com 11 mil casos de dengue no ano, BH amplia atendimento a pacientes. Capital mineira concentra 10%
de todos os casos prováveis da doença em MG, que já registra 121 mil casos e pode ter a terceira pior
epidemia da década. Notícia completa em:
https://noticias.r7.com/minas-gerais/com-11-mil-casos-de-dengue-no-ano-bh-amplia-atendimento-apacientes-22042019
Casos de caxumba sobem 204% em Minas nos últimos quatro anos. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/casos-de-caxumba-sobem-204-em-minas-nos-%C3%BAltimosquatro-anos-1.709478
Governo decreta situação de emergência em Minas após aumento dos casos de dengue. Notícia completa
em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/cidades/governo-decreta-situa%C3%A7%C3%A3o-deemerg%C3%AAncia-em-minas-ap%C3%B3s-aumento-dos-casos-de-dengue
1.709348?utm_source=social_monitor&utm_medium=widget_vertical
Minas registra média de mais de 1 mil casos de dengue por dia em abril e 14 pessoas já morreram por causa
da doença em 2019. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda-feira (22)
apontam 140.754 casos prováveis de dengue neste ano, que englobam os registros suspeitos e confirmados
em Minas Gerais. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/minas-registra-m%C3%A9dia-de-mais-de-1-mil-casos-dedengue-por-dia-em-abril-1.709189
Nova Lima/MG confirma caso de meningite bacteriana em menino de 6 anos. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/nova-lima-confirma-caso-de-meningite-bacteriana-em-meninode-6-anos-1.709398
Minas já tem um a cada 4 casos de dengue no país. Notícia completa
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/minas-j%C3%A1-tem-um-a-cada-4-casos-de-dengue-nopa%C3%ADs-1.709052

em:

Minas registra 67 casos suspeitos de sarampo neste ano. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/minas-registra-67-casos-suspeitos-de-sarampo-neste-ano-veja-ocalend%C3%A1rio-de-vacina%C3%A7%C3%A3o-1.709190
Casos de dengue aumentam 50% em uma semana em Belo Horizonte. Somando número de casos
confirmados e os que estão sendo investigados, a cidade pode registrar mais de 25 mil pacientes infectados
pelo vírus. Notícia completa em:
https://www.otempo.com.br/cidad
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em-uma-semana-em-belo-horizonte-1.2173827
Setor de Endemias registra novos casos de Dengue e Febre Chikungunya na cidade de São João Del
Rei/MG. Notícia completa em:
http://www.gazetadesaojoaodelrei.com.br/site/2019/04/setor-de-endemias-registra-novos-casos-de-denguee-febre-chikungunya-na-cidade/
Uberlândia tem 8 mortes investigadas por suspeita de dengue. Outros dois óbitos decorrentes da doença
foram confirmados na cidade. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/04/26/uberlandia-tem-8-mortes-investigadas-porsuspeita-de-dengue.ghtml

BAHIA
Dengue: Exames descartam 12 casos suspeitos e dois seguem em análise em Erechim. Exames
laboratoriais já descartaram 12 dos 14 casos suspeitos de dengue. Notícia completa em:
https://jornalbomdia.com.br/noticia/29352/dengue-exames-descartam-12-casos-suspeitos-e-doisseguem-em-analise-em-erechim
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