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- CLIPPING DE RUMORES –
Semana Epidemiológica nº. 31/2019
UF’s: DF, GO, MS, MT, BA e MG

Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 31/2019
Unidades
Federativas
DF
MS
MT
BA

MG

Rumores
Meningite: morre bebê de 3 meses por meningite no HRT;
Sarampo: SES orienta sobre a doença em locais com grande fluxo de turistas.
Influenza: confirmados três novos óbitos na semana, somando 49 no ano de 2019;
Leishmaniose: confirmados mais dois casos em Três Lagoas/MS, somando 4 casos e 1
óbito em 2019.
Hanseníase: o estado teve mais de 4,6 mil casos registrados em 2019.
Dengue: casos prováveis de dengue saltam para 51 mil, 626% a mais que o mesmo
período do ano passado;
Sarampo: emissão de alerta no estado. Três casos foram registrados na Bahia.
Dengue: casos prováveis saltam para 460 mil. Saúde contabiliza 117 mortos em 38
cidades;
Sarampo: registro da doença em estados vizinhos põe MG em alerta. Surtos em São
Paulo e no Rio de Janeiro, baixa cobertura vacinal e movimentação de férias elevam
chance de contaminação.

DISTRITO FEDERAL
Saúde do DF faz ação contra o sarampo em hotéis, agências de viagem e no aeroporto. Equipes orientam
sobre doença em locais com grande fluxo de turistas. Objetivo é prevenir surtos como ocorridos em outras
regiões do país. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/07/29/saude-do-df-faz-acao-sobre-o-sarampo-emhoteis-agencias-de-turismo-e-no-aeroporto.ghtml
Bebê de 3 meses morre por meningite em hospital público do DF. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/08/02/bebe-de-3-meses-morre-por-meningite-emhospital-publico-do-df.ghtml
MATO GROSSO DO SUL
Gripe faz três novas vítimas na semana em Mato Grosso do Sul. No ano, Estado soma 49 mortes pela
doença. Notícia completa em:
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/gripe-faz-tres-novas-vitimas-na-semana-em-mato-grosso-dosul/357876/
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Saúde confirma mais dois casos de leishmaniose em cidade de MS. Uma das vítimas é uma criança de 6 anos
que está internada. Notícia completa em:
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/saude-confirma-mais-dois-casos-de-leishmaniose-em-cidadede-ms/
MATO GROSSO
MT teve mais de 4,6 mil registros de hanseníase em 2019. A hanseníase é uma doença difícil de ser
identificada e que cresce muito no Brasil, a cada ano são cerca de 30 mil novos casos. Notícia completa em:
https://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=3&cid=356113
BAHIA
Sesab emite alerta para o sarampo; três casos foram registrados na Bahia. Ocorrência de casos importados de
sarampo no Estado representa situação de risco para a doença. Notícia completa em:
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/sesab-emite-alerta-para-o-sarampo-tres-casos-foramregistrados-na-bahia/
Casos prováveis de dengue saltam para 51 mil na Bahia. O número é 626,2% maior do que o obtido no
mesmo período do ano passado. Notícia completa em:
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/casos-provaveis-de-dengue-saltam-para-51-mil-na-bahia/

MINAS GERAIS

Dengue: casos prováveis saltam para 460 mil em Minas Gerais. Sem chuvas, a tendência é que haja pouca
alteração nos números até o fim do ano. Saúde contabiliza 117 mortos em 38 cidades. Notícia completa em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/07/29/interna_gerais,1073305/dengue-casos-provaveissaltam-460-mil-minas-gerais.shtml
Sarampo em estados vizinhos põe Minas Gerais em alerta. Surtos em São Paulo e no Rio de Janeiro, baixa
cobertura vacinal e movimentação de férias elevam chance de contaminação. Secretaria de Saúde pede
atenção aos sintomas. Notícia completa em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/07/29/interna_gerais,1073084/sarampo-em-estadosvizinhos-poe-minas-gerais-em-alerta.shtml
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