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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 22/2019
Unidades
Federativas
DF
MS

Rumores
Influenza: 2 óbitos por H1N1 no DF;
Caxumba: registrados mais do dobro de casos em 2019 em relação ao mesmo
período do ano passado.
Dengue: 22 óbitos por dengue confirmados.
Influenza: 10 óbitos por gripe confirmados, sendo 7 por H1N1.

MT

Influenza: 61 municípios não atingem meta de vacinação, incluindo Cuiabá.

BA

Influenza: confirmados 10 óbitos por gripe no estado, todas na capital Salvador. Estado
não conseguiu atingir a meta de vacinação (81%).

MG

Dengue: Número de casos sobe para 341 mil, com 65 óbitos por dengue.

DISTRITO FEDERAL
De janeiro a maio deste ano, foram registrados 632 casos de caxumba no DF, o que representa mais do dobro
de notificações em relação ao mesmo período de 2018 (lembrando que casos isolados de caxumba, via de
regra, não são notificados). Por isso, a importância da vacinação. O Distrito Federal registrou, esta semana,
mais um surto de caxumba em ambiente fechado. Notícia completa em:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/05/24/interna_cidadesdf,757028/surto-decaxumba.shtml
Segunda morte por H1N1 no DF em 2019 é de uma criança de 5 anos. Vítima estava internada no Hospital
Regional da Asa Norte. Campanha de vacinação segue até 31 de maio. Notícia completa em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/segunda-morte-por-h1n1-no-df-em-2019-e-de-uma-crianca-de5-anos

MATO GROSSO DO SUL
Mais 5 mortes por dengue e gripe são confirmadas em uma semana em MS. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/mais-5-mortes-por-dengue-e-gripe-sao-confirmadasem-uma-semana-em-ms
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MATO GROSSO
Em Mato Grosso, 61 municípios não atingem meta de vacinação contra gripe. Entre os municípios que não
cumpriram a meta estão Cuiabá, Sinop e Barra do Garças. Na capital o índice atingido foi de 81,09% do
público-alvo. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/06/01/em-mato-grosso-61-municipios-nao-atingem-metade-vacinacao-contra-gripe.ghtml
BAHIA
Criança de 2 anos morre após complicações pelo vírus da gripe em Salvador; número de óbitos sobe para 10
no ano. Óbito aconteceu no dia 24 de maio e teve a confirmação laboratorial positiva para influenza B, na
manhã desta sexta-feira, 31. Todas as mortes registradas esse ano no estado foram na capital. Notícia
completa em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/05/31/crianca-de-2-anos-morre-apos-complicacoes-pelo-virusda-gripe-em-salvador-numero-de-vitimas-sobe-para-10-no-ano.ghtml
Vacinação contra gripe será aberta para público geral na Bahia, na segunda-feira, 03/06. Campanha para
grupos prioritários segue até sexta-feira (31). A partir da segunda, qualquer pessoa pode procurar um dos
postos de imunização do município onde mora. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/05/30/vacinacao-contra-gripe-sera-aberta-para-publico-geral-nabahia-na-segunda-feira.ghtml
MINAS GERAIS
A diretoria do Praia Clube em Uberlândia convocou a imprensa na tarde desta terça-feira para informar que
foram encontrados 12 macacos mortos na região do bosque da entidade. Atualmente, o clube tem 46.000
associados e todos terão que comprovar estar imunizados contra a febre amarela para poderem frequentar as
dependências do clube. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/05/28/praia-clube-em-uberlandia-isola-bosque-aposmacaco-ser-achado-morto-na-regiao.ghtml
Chega a 65 o número de mortos por dengue em Minas Gerais. Aumento foi de 33% em relação ao balanço
anterior, divulgado na semana passada pela Secretaria de Estado de Saúde. Em todo o estado, já são 341 mil
casos. Notícia completa em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/05/28/interna_gerais,1057250/chega-a-65-o-numero-demortos-por-dengue-em-minas-gerais.shtml
Com 20 mil casos, BH vai infectar mosquitos para combater dengue. Técnica, que deve começar no segundo
semestre, é colonizar ovos e mosquitos adultos de Aedes aegypti com bactéria para reduzir contaminação.
Notícia completa em:
https://noticias.r7.com/minas-gerais/com-20-mil-casos-bh-vai-infectar-mosquitos-para-combater-dengue31052019
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