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Rumores Nacionais
País alcança só 64% da meta de vacinas contra febre amarela -Brasil
Casos de sarampo explodem em Minas Gerais e já são os maiores dos últimos 20 anos
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 04 de setembro de 2019.
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Sobe para 29 o número de notificações de sarampo em Sergipe, diz SES
Bahia tem quatro casos de sarampo confirmados este ano
Ministério da Saúde intensifica vacinação contra febre amarela no Sul
Rumores Internacionais
Seven die of Yellow fever in Bauchi
Sete morrem de febre amarela em Bauchi
Ebola causa 2.050 mortes em um ano na República Democrática do Congo
Why The Measles Surge Could Open The Door To A Host Of Other Diseases
Por que o surto de sarampo pode abrir a porta para uma série de outras doenças
Bad viruses travel fast: Measles vaccine important for travelers
Vírus ruins viajam rápido: vacina contra sarampo é importante para viajantes
E. coli outbreak: Philadelphia officials issue an alert
Surto de E. coli: funcionários da Filadélfia emitem um alerta
Nova York declara fim do maior surto de sarampo dos últimos 30 anos
Ukraine reports 40th measles death
Ucrânia registra 40ª morte por sarampo
Sweden tularemia count nears 700
Contagem de tularemia na Suécia se aproxima de 700
05/09/2019
Rumores Nacionais
Casos de sarampo no Brasil chegam a 2.753 desde junho, com 4 mortes, diz Ministério da Saúde
Cresce 18% número de casos de sarampo no Brasil
Aplicação de vacina contra sarampo cresce, em média, 25 vezes em Taquaritinga - PE
Pesquisa identifica composto com potencial para tratamento da malária
Zika causa danos neurológicos também em adultos, aponta estudo
Paraná chega a 104 óbitos por Influenza
Rumores Internacionais
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A cluster of potentially deadly Legionnaires' disease cases reported in Barry - Texas
Um conjunto de casos de doenças dos legionários potencialmente mortais relatados em Barry - Texas
Região das Américas completa 25 anos de eliminação da poliomielite
New Zealand measles outbreak rises above 1,000 cases
Surto de sarampo na Nova Zelândia ultrapassa 1.000 casos
04/09/2019
Rumores Nacionais
Pernambuco registra primeira morte por sarampo
Estudo cruzará dados de IDH, saneamento e desnutrição em casos de microcefalia
Piauí registra segundo caso importado de sarampo; paciente é um empresário
Sarampo: aumenta para 12 o número de casos suspeitos em 7 municípios
Sarampo: Taquaritinga do Norte vai receber 28,5 mil doses extras da vacina tríplice viral
Vacinação contra sarampo é reforçada na cidade que registrou primeira morte deste ano em Pernambuco
Rumores Internacionais
OMS divulga novos dados sobre a situação do Sarampo no mundo
China investiga relatos de vacinas ilegais contra peste suína
Ituri: 3 new Ebola cases confirmed in Mambasa
Ituri: 3 novos casos de Ebola confirmados em Mambasa
New Zealand: More than 900 measles cases reported through August
Nova Zelândia: Mais de 900 casos de sarampo registrados até agosto
Liberia declares health emergency as Lassa fever deaths rise to 21
Libéria declara emergência de saúde com mortes de febre de Lassa aumentando para 21
03/09/2019
Rumores Nacionais
Homem é o 2º paciente com diagnóstico confirmado de sarampo em Ilhabela 2019
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 04 de setembro de 2019
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Bactéria pode ter agravado surto de microcefalia no País
Saúde intensifica ações para evitar surto de febre amarela no Estado (SC)
Bahia registra aumento de mais de 650% nos casos suspeitos de dengue e enfrenta falta de inseticida
Rumores Internacionais
H5N1, H5N6 bird flu hits Vietnamese province
Gripe aviária H5N1 e H5N6 atinge província do Vietnã
Chikungunya epidemic strikes 15,000 in Ethiopia
Epidemia de Chikungunya atinge 15.000 na Etiópia
Spain Listeria outbreak: More than 200 cases, 3 deaths
Surto de Listeria na Espanha: mais de 200 casos, 3 mortes
Sarampión en Chile: en siete meses ya hay más casos que en los últimos 15 años
Sarampo no Chile: em sete meses há mais casos do que nos últimos 15 anos
Tóquio faz exercício de prevenção contra surto de dengue
02/09/2019
Rumores Nacionais
Barra do Piraí (RJ) confirma duas mortes por febre maculosa em 2019
Surto de diarreia acomete quase 200 pessoas em Guaíra (PR)
Dois bebês morrem com sarampo em SP; ao todo, são 3 mortes provocadas pela doença no estado
Taboão da Serra (SP) tem 16 casos confirmados de sarampo; vacinação continua em todas as UBS’s do município
Santa Catarina vai intensificar ações contra a febre amarela nos próximos meses
Mulher de 32 anos morre com suspeita de sarampo em Petrópolis (RJ)
Casos confirmados de dengue aumentam 313% em 2019, diz Sesapi (PI)
Rumores Internacionais
Ebola virus disease – Democratic Republic of the Congo
Doença do vírus ebola - República Democrática do Congo
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Measles outbreak grows in Auckland (New Zeland)
Surto de sarampo cresce em Auckland (Nova Zelândia)
Pakistan reports 5 more polio cases, Global total now 71
Paquistão registra mais 5 casos de poliomielite, total global agora é 71
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