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Semana Epidemiológica nº. 39/2019
UF’s: DF, GO, MS, MT, BA e MG

Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 39/2019
Unidades
Federativas

Rumores

DF

Influenza: confirmados 10 óbitos por H1N1 em 2019.

GO

Sarampo: foram notificados 115 casos suspeitos da doença. Destes, 70 foram
descartados, 4 confirmados e 41 seguem em investigação.
Dengue: 27 mortes por dengue foram confirmadas neste ano;
Influenza: MS registra 11 casos novos de gripe em uma semana; 65 mortes já foram
confirmadas pela doença em 2019;
Leishmaniose Visceral: Três Lagoas registra segunda morte por Leishmaniose Visceral
no ano. De janeiro até o momento, 153 casos suspeitos foram notificados e seis foram
confirmados.
Dengue: em Mato Grosso, a taxa de óbitos por dengue é de 6,19/100 mil indivíduos, nível
duas vezes maior que o nacional.
Sarampo: número de casos confirmados de sarampo sobe para 30 e o número de casos
suspeitos subiu para 107. Registros foram feitos em 183 cidades.

MS

MT
MG

DISTRITO FEDERAL
Número de mortes por H1N1 no DF já é quase o dobro em comparação com o ano passado. De janeiro até
setembro foram confirmados 10 óbitos. Dados fazem parte do boletim epidemiológico divulgado pela
Secretaria de Saúde. Notícia completa em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/09/24/numero-de-mortes-por-h1n1-no-df-ja-e-quaseo-dobro-em-comparacao-com-o-ano-passado.ghtml
GOIÁS
Saúde atualiza número de casos de sarampo em Goiás. Foram notificados 115 casos suspeitos da doença.
Destes, 70 foram descartados e 41 seguem em investigação. Quatro casos foram confirmados. Campanha
de vacinação começa em 07 de outubro. Notícia completa em:
http://oparlamento.com.br/home/arquivos/6434
MATO GROSSO DO SUL
MS registrou 27 mortes por dengue neste ano, oito delas em Campo Grande. Notícia completa em:
https://www.jpnews.com.br/campo-grande/ms-registrou-27-mortes-por-dengue-neste-ano/130064/
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MS registra 11 novos casos de gripe em uma semana. Em Mato Grosso do Sul, 65 mortes já foram
confirmadas pela doença. Notícia completa em:
https://www.94fmdourados.com.br/noticias/estado/ms-registra-11-novos-casos-de-gripe-em-uma-semana
Três Lagoas registra segunda morte por Leishmaniose Visceral no ano. De janeiro até o momento, 153
casos suspeitos foram notificados e seis foram confirmados. Notícia completa em:
https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/tres-lagoas-registra-segunda-morte-por-leishmaniose-noano/130007/
MATO GROSSO
Taxa de morte por dengue em MT é alta. No período de 2003 a 2019, o Brasil apresentou uma média do
coeficiente de mortalidade por dengue de 3,05 por 100 mil habitantes. Em Mato Grosso, essa taxa de
óbitos é de 6,19/100 mil indivíduos, nível duas vezes maior que o nacional. Notícia completa em:
https://www.nx1.com.br/noticia/taxa-de-morte-por-dengue-em-mt-e-alta
MINAS GERAIS
Número de casos confirmados de sarampo sobe para 30 em Minas Gerais, diz Secretaria de Saúde.
Segundo órgão, casos suspeitos subiram para 107. Registros foram feitos em 183 cidades. Notícia
completa em:
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/09/26/numero-de-casos-confirmados-de-saramposobe-para-30-em-minas-gerais-diz-secretaria-de-saude.ghtml
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