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Rumores Nacionais
Saúde do Acre confirma nove casos de gripe H1N1
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/03/14/saude-do-acre-confirma-nove-casos-de-gripe-h1n1.ghtml

Febre amarela: pesquisa identifica mosquito que causou epidemia
https://noticias.r7.com/saude/febre-amarela-pesquisa-identifica-mosquito-que-causou-epidemia-15032019
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Fiocruz-PE desenvolve teste de R$ 1 para diagnóstico do vírus zika
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2019/03/14/interna_vidaurbana,780485/fiocruz-pedesenvolve-teste-de-r-1-para-diagnostico-de-zika.shtml

Rumores Internacionais
Ataques significam que ebola continuará se espalhando na RD Congo, diz OMS
https://nacoesunidas.org/ataques-significam-que-ebola-continuara-se-espalhando-na-rd-congo-diz-oms/

Ministério da Saúde alerta sobre infecções por sarampo em boate e shopping center - Israel
https://www.timesofisrael.com/health-ministry-warns-of-measles-infections-at-nightclub-and-mall/

Casos de sarampo poderiam exceder a maioria dos anos na década passada – EUA
https://www.inverse.com/article/53941-march-measles-outbreak-data-cdc-case-count

14/03/2019
Rumores Nacionais
Amazonas registra 30 mortes causadas pelo vírus da gripe
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2019-03/amazonas-registra-30-mortes-por-virus-da-gripe

Casos de malária têm redução de 45% nos primeiros dois meses de 2019, diz FVS (AM)
http://d24am.com/amazonas/casos-de-malaria-tem-reducao-de-45-nos-primeiros-dois-meses-de-2019-diz-fvs/

Municípios do interior de SP têm 19 mortes confirmadas por dengue
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,municipios-do-interior-de-sp-tem-19-mortes-confirmadas-pordengue,70002752815
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Com duas mortes confirmadas, dengue dispara em Minas e número de casos aumenta em 509%
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/com-duas-mortes-confirmadas-dengue-dispara-em-minas-en%C3%BAmero-de-casos-aumenta-em-509-1.700303

Circulação do tipo 2 da dengue liga alerta para possível epidemia na região, diz epidemiologista (SP)
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/03/12/circulacao-do-tipo-2-da-dengue-liga-alerta-para-possivelepidemia-na-regiao-diz-epidemiologista.ghtml

Estudo revela que 60% de gestantes já tiveram a zika (PE)
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2019/03/13/NWS,98655,70,449,NOTICIAS,2190-ESTUDOREVELA-QUE-GESTANTES-TIVERAM-ZIKA.aspx

Rumores Internacionais

SOMC relata 500 casos diagnosticados de gripe na semana passada (EUA)
https://www.portsmouth-dailytimes.com/top-stories/36295/somc-reports-500-diagnosed-cases-of-flu-last-week

Mortes por gripe no total 63 (Arkansas - EUA)
http://harrisondaily.com/news/deaths-due-to-flu-total/article_b69eee74-45cb-11e9-a4b7-eb2a8f2263d1.html

Surto de Sarampo 2019 - Surto de sarampo no estado de Washington (EUA)
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/Measles/MeaslesOutbreak

Pragas mortais irrompem na fronteira entre Uganda e Congo, diz a OMS
https://af.reuters.com/article/topNews/idAFKBN1QT12Y-OZATP
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Surto multi-país de infecções por Salmonella Poona ligadas ao consumo de fórmula infantile
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1594

Itália proíbe crianças sem vacina de frequentarem escola
https://www.bbc.com/news/world-europe-47536981

13/03/2019
Rumores Nacionais

Estudo revela que 60% de gestantes já tiveram a zika
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2019/03/13/NWS,98655,70,449,NOTICIAS,2190-ESTUDOREVELA-QUE-GESTANTES-TIVERAM-ZIKA.aspx

FVS reforça atenção a suspeitos de gripe H1N1, que já matou 20 em Manaus
https://amazonasatual.com.br/fvs-reforca-atencao-a-suspeitos-de-gripe-h1n1-que-ja-matou-20-em-manaus/

RN registra 25 casos suspeitos de influenza este ano
https://www.op9.com.br/rn/noticias/rn-registra-25-casos-suspeitos-de-influenza-este-ano-saiba-se-cuidar/

Rumores Internacionais

OMS lança nova estratégia mundial para controle da influenza
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5885&Itemid=455

Infecções mortais por staph ainda ameaçam os EUA
https://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/comunicados/p_vs_estafilococo_030519.html
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Pelo menos 228 casos de sarampo nos EUA este ano, diz CDC
https://www.cnn.com/2019/03/12/health/228-measles-cases-nationwide-cdc/index.html

Atualização sobre surtos de poliovírus derivados de vacinas - República Democrática do Congo e Corno de África,
2017–2018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30845121

12/03/2019
Rumores Nacionais

FVS reforça atenção a suspeitos de gripe H1N1, que já matou 20 em Manaus
https://amazonasatual.com.br/fvs-reforca-atencao-a-suspeitos-de-gripe-h1n1-que-ja-matou-20-em-manaus/

Santos confirma sarampo em servidora que acompanhou investigação da doença em navio
https://www.atribuna.com.br/cidades/santos/santos-confirma-sarampo-em-servidora-que-acompanhouinvestiga%C3%A7%C3%A3o-da-doen%C3%A7a-em-navio-1.35532

São Paulo registra o maior número de acidentes com escorpiões em 30 anos
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-registra-o-maior-numero-de-acidentes-com-escorpioes-em-30anos,70002750365

Rumores Internacionais

Europa vê quase 900 casos de sarampo em janeiro
http://outbreaknewstoday.com/europe-sees-nearly-900-measles-cases-january-romania-tops-list-73267/
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Assessoria de viagem emitida para o Japão sobre surto de sarampo
http://outbreaknewstoday.com/travel-advisory-issued-japan-measles-outbreak-21904/

Surto de sarampo na Nova Zelândia pior "em anos" com 22 casos confirmados
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/10/measles-outbreak-new-zealand
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