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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 18/2019
Unidades
Rumores
Federativas
Leptospirose: preso da Papuda morre com suspeita da doença;
Caxumba: faculdade suspende aulas após alunos contraírem caxumba;
DF
Campanha Influenza: cerca de 45% do público-alvo foi vacinado.
Dengue: aumento de 312% nos casos de dengue nos 3 primeiros meses de 2019.
MT
Influenza: 12 casos de SRAG e 3 óbitos confirmados;
MS
Dengue: 15 óbitos confirmados.
Dengue: foram confirmados 21 óbitos e 66 estão em investigação.
MG
Influenza: 2 óbitos confirmados pela doença;
BA
Dengue: 6 óbitos confirmados em Feira de Santana/BA.
DISTRITO FEDERAL

Preso do Complexo da Papuda morre com suspeita de leptospirose. Subsecretaria do Sistema Penitenciário
(Sesipe) reconhece infestação de roedores e disse que já solicitou dedetização nos presídios. Notícia
completa em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/preso-do-complexo-da-papuda-morre-com-suspeita-deleptospirose
IDP suspende aulas após alunos contraírem caxumba. Aulas foram canceladas na segunda-feira
(29/04/2019) e nesta terça (30/04/2019), por questões de segurança. Notícia completa em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/idp-suspende-aulas-apos-alunos-contrairem-caxumba
Dia D contra a gripe imuniza 89,5 mil pessoas no DF; campanha vai até 31 de maio
Cerca de 45% do público-alvo já recebeu doses da vacina, diz Secretaria de Saúde. Meta é vacinar 790 mil
pessoas; veja detalhes. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/05/04/dia-d-contra-a-gripe-imuniza-895-mil-pessoasno-df-campanha-vai-ate-31-de-maio.ghtml
MATO GROSSO
Região tem alta nos casos de dengue. Levantamento feito pelo Diário junto às prefeituras da região mostra
que, nos três primeiros meses do ano, o Grande ABC registrou alta de 312% nos casos de dengue. Notícia
completa em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/3050377/regiao-tem-alta-nos-casos-de-dengue
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MATO GROSSO DO SUL
Menina de 7 anos morre em Campo Grande com suspeita de dengue. A morte de uma menina de 7 anos, no
Hospital da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores Públicos), em Campo Grande. Notícia
completa em:
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/menina-de-7-anos-morre-em-campo-grande-comsuspeita-de-dengue
Secretaria de Saúde confirma três mortes por gripe em MS. Três Lagoas concentra o maior número de
casos confirmados de gripe em Mato Grosso do Sul. Até agora, o município contabiliza duas mortes pela
doença. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/secretaria-de-saude-confirma-tres-mortes-por-gripeem-ms
Saúde confirma primeira morte por dengue em Corumbá este ano. Um jovem de 18 anos, morador do
bairro Borrowisk, parte baixa de Corumbá, foi a primeira vítima fatal da dengue confirmada este ano na
cidade. Notícia completa em:
https://diarionline.com.br/?s=noticia&id=109737
Com suspeita de dengue hemorrágica, mais uma mulher morre em MS. Mais uma morte suspeita de dengue
hemorrágica é registrada em Mato Grosso do Sul, desta vez a vítima é uma mulher de 41 anos. Notícia
completa em:
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/com-suspeita-de-dengue-hemorragica-mais-uma-mulhermorre-em-ms/
Em uma semana, sobe para 12 o número de casos confirmados de Influenza. De 3 casos, sobe para 12 o
número de confirmações de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) por Influenza, em Mato Grosso
do Sul. Notícia completa em:
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/em-uma-semana-sobe-para-12-numero-de-casosconfirmados-de-influenza/
Secretaria confirma que estudante de 18 anos morreu após pegar dengue em MS; é a 16° vítima no estado.
Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2019/05/02/secretaria-confirma-que-estudante-de-18anos-morreu-apos-pegar-dengue-em-ms-e-a-16-vitima-no-estado.ghtml

MINAS GERAIS
Epidemia de dengue já matou 21 pessoas em Minas; são investigados 66 óbitos. A dengue segue fazendo
vítimas em Minas Gerais. O número de mortes em decorrência da doença já chegou a 21, sete a mais do
que o último boletim. Notícia completa em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/04/29/interna_gerais,1049783/epidemia-de-dengue-jamatou-21-pessoas-em-minas-sao-investigados-66-o.shtml
Mortes por dengue sobem 50% em uma semana em Minas. Casos prováveis da doença, que incluem os
suspeitos e os confirmados, subiram 17% no mesmo período, segundo boletim divulgado nesta segunda.
Notícia completa em:
https://www.otempo.com.br/cidades/mortes-por-dengue-sobem-50-em-uma-semana-em-minas-1.2174723
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Oito mortes por dengue são confirmadas em Uberlândia neste ano. Dados são do Boletim Epidemiológico
publicado nesta segunda-feira (29) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Notícia completa
em:
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/04/29/oito-mortes-por-dengue-sao-confirmadasem-uberlandia-neste-ano.ghtml

Minas Gerais registra surto e aumento de 920% em casos prováveis de dengue. De janeiro a abril deste
ano, estado computou 166 mil, contra 16 mil no mesmo período de 2018. Notícia completa em:
https://oglobo.globo.com/sociedade/minas-gerais-registra-surto-aumento-de-920-em-casos-provaveis-dedengue-23631591
Em tempo de epidemia de dengue, casos de Caxumba crescem em Uberaba. Até o fim de abril foram
registradas 113 notificações; no ano passado inteiro foram diagnosticados 161 casos. Notícia completa
em:
http://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,7,SA%C3%9ADE,178440
Uberlândia tem o maior número de óbitos por dengue em MG. Número foi divulgado pela Secretaria
Estadual; ainda há 5 em investigação. Notícia completa em:
https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/20793/uberlandia-tem-o-maior-numero-de-obitos-por-dengue-emmg
Após perder marido por suspeita de dengue, mulher também fica doente. Há ainda uma nova suspeita
de óbito por dengue na cidade; se todos os casos forem confirmados, serão três mortes pela doença no
município. Notícia completa em:
https://www.defatoonline.com.br/apos-perder-marido-por-suspeita-de-dengue-mulher-tambem-fica-doente/
Mulher morre com suspeita de dengue em Patos de Minas. Paciente de 49 anos chegou a ser atendida
no Hospital Regional, mas não resistiu e morreu durante a madrugada desta quarta-feira (1º). Notícia
completa em:
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/05/01/mulher-morre-com-suspeita-de-dengue-empatos-de-minas.ghtml
BAHIA
Brumado: Criança com dengue hemorrágica é transferida para Vitória da Conquista. Uma criança de 12
anos precisou ser transferida do Hospital Professor Magalhães Neto, em Brumado. Notícia completa em:
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/235237-brumado-crianca-com-dengue-hemorragica-etransferida-para-vitoria-da-conquista.html

Criança de 5 anos morre com suspeita de dengue na BA; mãe relata demora em diagnóstico e erro
médico. Óbito ocorreu na última segunda-feira (29). Do início do ano até agora, o município já
registrou quase 1.481 casos confirmados da doença e seis mortes. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/05/03/crianca-de-5-anos-morre-com-suspeita-de-dengue-na-bamae-relata-demora-em-diagnostico-e-erro-medico.ghtml
Menino de 3 anos morre por H1N1 em Salvador. Segundo informações da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), o menino de 3 anos, morador da região do Itapagipe, ficou sete dias internado em uma
rede privada, mas não resistiu e faleceu no último dia 27 de abril. Notícia completa em:
https://www.ibahia.com/salvador/detalhe/noticia/menino-de-3-anos-morre-por-h1n1-em-salvador/
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