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Subiu para 79 o número de pessoas mortas por 
dengue no Estado do Rio neste ano, 36 delas com 
15 anos de idade ou menos. Só na capital foram 
registradas 46 mortes, segundo balanço divulgado na 
noite desta quarta-feira pela Secretaria Estadual de 
Saúde. Quase 20 mil novos casos de dengue foram 
notifi cados no Estado do Rio na última semana. 

Até hoje, o Estado já tem mais casos da doença 
notifi cados que em todo o ano de 2007. O número de 
pessoas com a doença, que até quarta-feira (2) passa-
da era de 57.010, passou para 75.399, nas estatísticas 
ofi ciais. Com isso, a quantidade de notifi cações de 
dengue já ultrapassam as registradas em todo o ano 
passado --66.553, segundo dados da secretaria. 

De todas as notifi cações, 45.663 concentram-se na 
cidade do Rio. Os outros foram registrados em mu-
nicípios como Angra dos Reis (5.157), Nova Iguaçu 
(4.437), Campos dos Goytacazes (3.309) e Duque de 
Caxias (2.290). 

Das 79 mortes por dengue confi rmadas este ano, 
46 eram de moradores do Rio, outras dez de Duque 
de Caxias, cinco de São João do Meriti e quatro de 
Campos dos Goytacazes. Os municípios de Para-
cambi, Nova Iguaçu e São Gonçalo registraram três 
mortos pela doença cada. Em Belford Roxo, uma 
morte foi registrada. 

A Secretaria informou que investiga se outras 80 
mortes também ocorreram por causa da dengue.
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