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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 25/2019
Unidades
Federativas

Rumores

DF

Dengue: registro demais de 3 mil casos em uma semana. Número de mortes subiu de 26
para 29. Hospitais de campanha têm funcionamento prorrogado.

MS

Influenza: boletim registra 24 casos de óbitos por gripe.

MT

Influenza: registrados 5 óbitos suspeitos por H1N1, sendo que 2 foram descartados, 2
confirmados e 1 está em investigação.
Dengue: casos prováveis sobem 501,3%; chikungunya e zika reduzem. Foram registrados
26 óbitos suspeitos, sendo 15 confirmados e 11 em investigação.
Dengue: registrados 421 mil casos em 2019, segunda maior epidemia da história do
Estado. O número de mortes já chega a 77 e é maior do que a soma dos óbitos de 2017 e
2018.

BA
MG

DISTRITO FEDERAL
DF registra mais 3 mil casos de dengue em uma semana; número já chega a 27,1 mil. Número de mortes
também subiu, de 26 para 29. Hospitais de campanha têm funcionamento prorrogado. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/06/17/df-registra-mais-3-mil-casos-de-dengue-emuma-semana-numero-ja-chega-a-271-mil.ghtml

MATO GROSSO DO SUL
Boletim confirma morte de idoso e número de vítimas da gripe chega a 24. Novo boletim divulgado nesta
quarta-feira (19) confirmou que bebê de 1 ano e 7 meses faleceu em decorrência do vírus H1N1. Notícia
completa em:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/boletim-confirma-morte-de-idoso-e-numero-devitimas-da-gripe-chega-a-24
MATO GROSSO
Mulher morre com sintomas de gripe e pode ser a quinta vítima de H1N1 em MT. Todos os casos estão
sendo investigados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/06/17/mulher-morre-com-sintomas-de-gripe-e-pode-ser-aquinta-vitima-de-h1n1-em-mt.ghtml
Exames de laboratório confirmam duas mortes por H1N1 em MT. Dos pacientes que morreram com a
doença, um era morador de Rondonópolis e, o outro, de Pedra Preta. O Ministério da Saúde deve encaminhar
um técnico para avaliar a situação
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do município. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/06/20/exames-de-laboratorio-confirmam-duas-mortespor-h1n1-em-mt.ghtml
BAHIA
Garota de 16 anos morre de dengue no norte da Bahia. Doença foi constatada em exame realizado em
Salvador. Caso ocorreu na cidade de Presidente Dutra. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/06/17/garota-de-16-anos-morre-de-dengue-no-norte-dabahia.ghtml
Mulher morre sob suspeita de dengue hemorrágica em Santo Antônio de Jesus/BA. Notícia completa em:
https://vozdabahia.com.br/mulher-morre-sob-suspeita-de-dengue-hemorragica-em-santo-antonio-de-jesus/
Casos prováveis de dengue sobem 501,3% na Bahia; chikungunya e zika reduzem. Notícia completa em:
http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/2068480-casos-provaveis-de-dengue-sobem-5013-na-bahiachikungunya-e-zika-reduzem
MINAS GERAIS
Casos de dengue caem em junho em BH, diz Secretaria de Saúde. Até agora, foram confirmados 911 casos,
contra 14.396 em relação ao mês passado. Notícia completa em:
https://www.otempo.com.br/cidades/casos-de-dengue-caem-em-junho-em-bh-diz-secretaria-desa%C3%BAde-1.2198979
Minas registra 421 mil casos de dengue em 2019, segunda maior epidemia da história do Estado. O número
de mortes já chega a 77 e é maior do que a soma dos óbitos de 2017 e 2018. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/cidades/minas-registra-421-mil-casos-de-dengue-em-2019segunda-maior-epidemia-da-hist%C3%B3ria-do-estado-1.721993
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