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Unidades
Federativas

Rumores

DF

Sarampo: campanha de vacinação começa na segunda. Mais de 100 mil doses estarão
disponíveis no DF. Crianças de 6 meses a 5 anos serão imunizadas primeiro;
Violência autoprovocada: automutilações aumentam 93% em cinco anos e taxa de
suicídios é maior entre homens no DF.

GO

Sarampo: média de imunização contra sarampo no estado é de 82%.

MS

Influenza: jovem pode ser mais uma vítima do H1N1, que já provocou 59 mortes em
MS.
Sarampo: cidade na Bahia (Santo Amaro/BA) registra primeiro surto de sarampo e
procura por vacina quase dobra na cidade.
Dengue: 137 óbitos em 2019;
Sarampo: em menos de um mês, casos de sarampo aumentam 161% no estado.

BA
MG

DISTRITO FEDERAL
Campanha vacinação contra o sarampo começa na segunda-feira. Mais de 100 mil doses estarão disponíveis no DF.
Crianças de 6 meses até 5 anos serão imunizadas primeiro, adultos jovens entram em segunda etapa. Notícia
disponível em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/10/04/campanha-vacinacao-contra-o-sarampo-comeca-nasegunda-feira.ghtml
Automutilações têm aumento de 93% em cinco anos e taxa de suicídios é maior entre homens no DF. Notícia
disponível em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/10/01/automutilacoes-tem-aumento-de-93percent-em-cincoanos-e-taxa-de-suicidios-e-maior-entre-homens-no-df.ghtml
GOIÁS
Mais da metade da população ainda não está vacinada contra o sarampo em 24 cidades de Goiás. Segundo
secretário de Saúde, a média de imunização no estado é de 82%. Campanha de vacinação deve começar na próxima
segunda-feira (7) para aumentar cobertura para 95%. Notícia disponível em:
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/10/04/mais-da-metade-da-populacao-ainda-nao-esta-vacinada-contra-osarampo-em-24-cidades-de-goias.ghtml
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MATO GROSSO DO SUL
Jovem pode ser mais uma vítima do H1N1, que já provocou 59 mortes em MS. Notícia disponível em:
https://www.progresso.com.br/sociedade/saude/jovem-pode-ser-mais-uma-vitima-do-h1n1-que-ja-provocou-59mortes-em/367992/
BAHIA
Cidade na Bahia registra primeiro surto de sarampo; Sesab emite alerta. Notícia disponível em:
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/cidade-na-bahia-registra-primeiro-surto-de-sarampo-sesab-emitealerta/
Busca por vacina contra sarampo quase dobra em Santo Amaro após surto da doença. Uma pessoa foi vacinada a
cada três minutos nesta quinta-feira (3), no posto da cidade. Notícia disponível em:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/10/03/busca-por-vacina-contra-sarampo-quase-dobra-em-santo-amaroapos-confirmacao-de-surto-da-doenca.ghtml
MINAS GERAIS
Dengue já matou 137 pessoas em Minas Gerais. Notícia disponível em:
http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/276584/dengue-ja-matou-137-pessoas-em-minas-gerais.htm
Em menos de um mês, casos de sarampo aumentam 161% em Minas Gerais. Notícia disponível em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/10/02/interna_gerais,1089673/em-menos-de-um-mes-casos-desarampo-aumentam-161-em-minas-gerais.shtml
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