SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Vigilância à Saúde
Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Gerência de Epidemiologia de Campo

- CLIPPING CIEVS/DF –
Semana Epidemiológica nº. 23/2019
UF’s: DF, GO, MS, MT, BA e MG

Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 23/2019
Unidades
Federativas

Rumores

DF

Dengue: mais cinco mortes por dengue são investigadas além das 21 já confirmadas.

GO

Dengue: 21 óbitos por dengue confirmados. Outros 51 suspeitos estão em investigação.

MS

Influenza: 14 óbitos confirmados em 2019.

MT

Influenza: 11 casos confirmados de H1N1, sendo 6 óbitos em 2019.
Encefalopatia espongiforme bovina: caso atípico da doença confirmado no estado.

BA

Dengue: 10 óbitos confirmados e aumento de 25 mil notificações em menos de 1 mês.

MG

Dengue: 67 óbitos por dengue confirmados e média de 2,4 mil casos por dia;
Febre maculosa: MG confirma 5 mortes por febre maculosa em 2019;
Sarampo: 4 casos foram confirmados.

DISTRITO FEDERAL
Bombeiros fazem mutirão de testes rápidos de combate à dengue. A força-tarefa vai atuar em Planaltina,
Itapoã e Estrutural. Notícia completa em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/bombeiros-fazem-mutirao-de-testes-rapidos-decombate-a-dengue
Saúde investiga mais cinco mortes por dengue no DF. Doença já matou 21. No acumulado do ano, foram
24.662 casos de notificação da doença, dos quais 23.969 (97,2%) são de pessoas residentes no Distrito
Federal. Notícia completa em:
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/saude-investiga-mais-cinco-mortes-por-dengue-no-dfdoenca-ja-matou-21
GOIÁS
Goiás tem 21 mortes por dengue confirmadas neste ano, diz Saúde. Há 51 mortes em que nas quais há
suspeita de que a doença seja a causa, e 149 cidades do Estado com alto e médio risco, diz boletim da
secretaria. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/06/07/goias-tem-21-mortes-por-dengue-confirmadas-neste-anodiz-saude.ghtml
MATO GROSSO DO SUL
Com nova morte por gripe confirmada, MS registra 14 óbitos em 2019. Secretaria de Saúde confirmou morte
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de morador do município de Mundo Novo. Notícia completa em:
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/com-nova-morte-por-gripe-confirmada-ms-registra14-obitos-em-2019
MATO GROSSO
A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
confirma a ocorrência, no Mato Grosso, de um caso atípico de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB).
Notícia completa em:
http://www.agricultura.gov.br/noticias/ocorrencia-de-caso-atipico-de-encefalopatia-espongiforme-bovina-nomato-grosso
Em cinco meses, Mato Grosso registra seis mortes por H1N1. Desde janeiro deste ano até o dia 31 de maio,
seis pessoas já morreram depois de contrair H1N1 em Mato Grosso. Além das mortes, 11 casos da doença
foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). Notícia completa em:
https://www.midianews.com.br/cotidiano/em-cinco-meses-mato-grosso-registra-seis-mortes-porh1n1/352184
Casos de dengue aumentam 29% em Mato Grosso. Notícia completa em:
http://www.obomdanoticia.com.br/cidades/casos-de-dengue-aumentam-29-em-mato-grosso/17321
BAHIA
Número de notificações de dengue na Bahia tem aumento de 25 mil casos em menos de um mês. Até então,
10 mortes por conta da doença foram registradas no estado. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/06/03/numero-de-notificacoes-de-dengue-na-bahia-tem-aumentode-25-mil-casos-em-menos-de-um-mes.ghtml
Doença misteriosa com sintomas semelhantes aos da dengue assusta moradores da cidade de Entre Rios, na
Bahia. Número de atendimentos diários no hospital municipal subiu de cerca de 70 para 170. Notícia
completa em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/06/04/doenca-misteriosa-com-sintomas-semelhantes-aos-dadengue-assusta-moradores-da-cidade-de-entre-rios-na-bahia.ghtml
MINAS GERAIS
Minas já tem 67 mortes por dengue e média de 2,4 mil casos por dia. A epidemia de dengue em Minas
Gerais segue avassaladora. O número de casos prováveis – que engloba os suspeitos e os confirmados – já
chega a 372 mil. Em uma semana, o aumento foi de aproximadamente 9%. Notícia completa em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/06/03/interna_gerais,1058950/minas-ja-tem-67-mortes-pordengue-e-media-de-2-4-mil-casos-por-dia.shtml
Governo de Minas Gerais confirma 4 casos de sarampo no Estado. Segundo a Secretaria de Saúde, em 2019
foram notificados 137 casos, sendo que 95 foram descartados; outras 38 ocorrências estão sendo
investigadas. Notícia completa em:
https://noticias.r7.com/minas-gerais/governo-de-minas-gerais-confirma-4-casos-de-sarampo-no-estado07062019
Minas Gerais confirma 5 mortes por febre maculosa em 2019. Notícia completa em:
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20190606.6508068
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