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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 26/2019
Unidades
Federativas
DF
MS

Rumores
Dengue: registrados 31 mil casos e 31 óbitos pela doença. Planaltina lidera o número de
óbitos (10).
Dengue: confirmados 24 óbitos no estado;
Influenza: número de óbitos chega a 26.

MT

Influenza: estado registra 18 casos e 7 óbitos, sendo 6 por H1N1.

BA

Influenza: estado está entre os 8 que não atingiram a meta de vacinação, com 86% do
público-alvo vacinado.
Dengue: Minas tem nove mortes e 1.485 casos de dengue em uma semana. No total já
são 423.317 casos prováveis e 86 óbitos pela doença em 2019;
Influenza: mortes por Influenza chegam a 23, sendo 8 são em BH;
Febre maculosa: a cidade de Contagem, na Grande BH, notificou 78 casos de febre
maculosa neste ano, com 6 confirmados e 4 óbitos.

MG

DISTRITO FEDERAL

DF registra 31 mil casos de dengue; número de mortes sobe para 31. Ocorrências prováveis da doença
aumentaram 14,6% desde último levantamento da Secretaria de Saúde. Planaltina é a região que lidera
número de óbitos. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/06/28/df-registra-31154-casos-de-dengue-numero-demortes-sobe-para-31.ghtml

MATO GROSSO DO SUL

Dengue avança em Dourados e cidade tem 5 novos casos confirmados por dia. Com sete mortes
causadas pela doença neste ano, Dourados é cidade do Estado com segundo maior número de vítimas
fatais, atrás só da Capital. O estado soma 24 óbitos pela doença. Notícia completa em:
https://www.94fmdourados.com.br/noticias/dourados/dengue-avanca-em-dourados-e-cidade-tem-5-novoscasos-confirmados-por-dia
Número de mortes por gripe chega a 26 em MS, aponta relatório da Saúde. A Secretaria Estadual de
Saúde confirmou nesta quarta-feira (26) mais duas mortes causadas por gripe Influenza H1N1 em Mato
Grosso do Sul. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2019/06/26/numero-de-mortes-por-gripe-chega-a-26em-ms-aponta-relatorio-da-saude.ghtml
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Estado confirma duas mortes por dengue hemorrágica em MT. Notícia completa em:
https://www.midianews.com.br/cotidiano/estado-confirma-duas-mortes-por-dengue-hemorragica-emmt/353842
Mato Grosso registra 18 casos de influenza e sete óbitos. Mato Grosso registrou 18 casos de influenza,
sendo que sete evoluíram para óbito. Deste total, 11 casos foram de H1N1, com seis óbitos. Notícia
completa em:
https://www.cenariomt.com.br/2019/06/28/mato-grosso-registra-18-casos-de-influenza-e-sete-obitos/
BAHIA
BA está entre os 8 estados que ainda não bateram meta de vacinação contra gripe, aponta Ministério da
Saúde. Segundo o órgão, até segunda-feira (24), 86% do público-alvo havia se vacinado no estado — meta é
imunizar 90%. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/06/26/ba-esta-entre-os-8-estados-que-ainda-nao-bateram-metade-vacinacao-contra-gripe-aponta-ministerio-da-saude.ghtml

MINAS GERAIS

Minas tem nove mortes e 1.485 casos de dengue em uma semana. Desde o início do ano, Minas Gerais
registrou 423.317 casos prováveis de dengue (soma dos confirmados e dos suspeitos) e 86 mortes pela
doença. Notícia completa em:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/minas-tem-nove-mortes-confirmadas-e-1-485-casos-suspeitos-dedengue-em-uma-semana-1.723312
A cidade de Contagem, na Grande BH, notificou 78 casos de febre maculosa neste ano. Entre os 6 casos
confirmados, estão as mortes de 4 pessoas da mesma família. Notícia completa em:
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20190625.6538331
Mortes por Influenza chegam a 23 em Minas Gerais; oito são em BH. O frio do início da manhã e nas
noites em Minas Gerais requer cuidados da população para evitar a gripe. Notícia completa em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/06/26/interna_gerais,1064826/mortes-por-influenzachegam-a-23-em-minas-gerais-oito-sao-em-bh.shtml
Saúde em alerta: Minas enfrenta a segunda maior epidemia de dengue da história. Mais de 423 mil casos
de dengue já foram registrados em MG de janeiro a junho; em média, pelo menos 2 mil pessoas
contraíram o vírus por dia. Notícia completa em:
http://interessedeminas.com.br/saude-em-alerta-minas-enfrenta-a-segunda-maior-epidemia-de-dengue-dahistoria/
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