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Rumores Nacionais
Espírito Santo registrou 39 casos de Influenza em 2019
https://seculodiario.com.br/public/jornal/materia/espirito-santo-registrou-39-casos-de-influenza-em-2019
Em uma semana, sobe para 12 número de casos confirmados de Influenza - MS
http://www.msnoticias.com.br/editorias/geral-ms-noticias/em-uma-semana-sobe-para-12-numero-decasos-confirmados-de-influenza/88369/
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 15 de abril de 2019.
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Estudos sobre a febre amarela ajudarão a monitorar doença
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2019/05/estudos-sobre-a-febre-amarela-ajudarao-amonitorar-doenca/
Cidade de São Paulo tem 3º caso confirmado de sarampo 'importado'
https://noticias.r7.com/saude/cidade-de-sao-paulo-tem-3-caso-confirmado-de-sarampo-importado30042019

Rumores Internacionais
Moçambique declara surto de cólera após passagem de ciclone
https://veja.abril.com.br/mundo/mocambique-declara-surto-de-colera-apos-passagem-de-ciclone/
O surto de ebola no Congo leva mais de mil vidas e avança incontrolavelmente
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2019/05/04/interna_mundo,753082/ebola-nocongo.shtml

02/05/2019
Rumores Nacionais
Casos de dengue avançam 339% no Brasil
https://istoe.com.br/casos-de-dengue-avancam-339-no-brasil/
Quase mil cidades podem ter surto de dengue, zika e chikungunya no país
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45407-quase-mil-cidades-podem-ter-surto-dedengue-zika-e-chikungunya-no-pais
Estado do Ceará tem a 4ª maior incidência de chikungunya do país em 2019
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/04/30/ceara-e-o-4o-estado-do-brasil-em-incidencia-dechikungunya-diz-ministerio-da-saude.ghtml
Rumores Internacionais
Um cruzeiro com 300 pessoas a bordo, em quarentena para um caso de sarampo
http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2019-05-02-Caso-de-sarampo-a-bordo-deixa-cruzeiroamericano-em-quarentena-nas-Caraibas
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Dois casos de sarampo confirmados no aeroporto de Narita (Japão)
https://www.portalmie.com/atualidade/noticias-do-japao/sociedade-2/2019/05/dois-casos-de-sarampoconfirmados-no-aeroporto-de-narita/
Surto de ebola no Congo bate recorde de casos confirmados em um único dia
https://edition.cnn.com/2019/05/01/health/ebola-case-record-africa-intl/index.html
Rumores Nacionais
Sobe para 8 o número de vítimas por gripe influenza H1N1 em Três Lagoas- MS
https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/sobe-para-8-o-numero-de-vitimas-por-gripe-influenza-a-h1n1em-tres/124390/
Mortes por dengue em Minas neste ano já superam em 75% os óbitos pela doença em 2018
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/mortes-por-dengue-em-minas-neste-ano-j%C3%A1-superamem-75-os-%C3%B3bitos-pela-doen%C3%A7a-em-2018-1.710603
Chikungunya provoca duas mortes no Rio; estado tem registro de 16 mil casos só esse ano
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/29/chikungunya-provoca-mortes-no-rio-estadotem-registro-de-16-mil-casos-so-esse-ano.ghtml
Casos de dengue sobem 45% e Campinas registra 1º macaco com febre amarela desde 2017
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/04/29/casos-de-dengue-sobem-45percent-ecampinas-registra-1o-macaco-com-febre-amarela-desde-2017.ghtml
Cerca de 100 casos da doença mão-pé-boca são registrados em 3 meses em Rolim de Moura, RO
https://g1.globo.com/ro/cacoal-e-zona-da-mata/noticia/2019/04/26/cerca-de-100-casos-da-doenca-maope-boca-sao-registrados-em-3-meses-em-rolim-de-moura-ro.ghtml
Rumores Internacionais
EUA registram 704 casos de sarampo neste ano, maior nível em 25 anos
https://exame.abril.com.br/mundo/eua-registram-704-casos-de-sarampo-neste-ano-maior-nivel-em-25anos/
Ebola República Democrática do Congo- Atualização
https://www.who.int/csr/don/02-may-2019-ebola-drc/en/
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Superbactérias são uma das maiores ameaças às futuras gerações, diz ONU
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/29/superbacterias-sao-uma-das-maiores-ameacasas-futuras-geracoes-diz-onu.ghtml
177 infectados por E. Coli associado a carne-EUA
https://www.usatoday.com/story/money/2019/04/26/e-coli-outbreak-177-people-reported-ill-taintedground-beef/3594198002/
Confirmado o primeiro caso de gripe em Arica- Chile
https://www.otempo.com.br/mundo/confirmado-o-primeiro-caso-no-mundo-de-gripe-avi%C3%A1riah7n4-em-humano-1.1574497
Sarampo na Ucrânia : 100.000 casos e 35 mortes desde verão de 2017
http://outbreaknewstoday.com/measles-ukraine-100000-cases-35-deaths-since-summer-2017/

29/04/2019
Rumores Nacionais
Mais de 70 casos da síndrome 'mão-pé-boca' são registrados em Laranjal Paulista, aponta prefeitura
https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/noticia/2019/04/25/mais-de-70-casos-da-sindrome-mao-peboca-sao-registrados-em-laranjal-paulista-aponta-prefeitura.ghtml
Com 13 casos confirmados, Valinhos liga alerta para a leishmaniose canina
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/04/26/com-13-casos-confirmados-valinhos-ligaalerta-para-a-leishmaniose-canina.ghtml
Com 11.240 casos, AM reduz em 41,7% notificações de malária este ano
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/04/27/com-11240-casos-am-reduz-em-417percentnotificacoes-de-malaria-este-ano.ghtml
Ceará registra 104 notificações e 13 mortes por meningite em 2019
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/04/28/ceara-registra-104-notificacoes-e-13-mortes-pormeningite-em-2019.ghtml
Casos confirmados de dengue aumentam 50% e chegam a 6.280 em BH, em 2019
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/04/26/casos-confirmados-de-dengue-aumentam50percent-e-chegam-a-6280-em-bh-em-2019.ghtml
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Chikungunya provoca duas mortes no Rio; estado tem registro de 16 mil casos só esse ano
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/29/chikungunya-provoca-mortes-no-rio-estadotem-registro-de-16-mil-casos-so-esse-ano.ghtml

Rumores Internacionais
Mais de 20 milhões de crianças por ano deixam de tomar vacina contra sarampo, diz Unicef
http://www.osul.com.br/mais-de-20-milhoes-de-criancas-por-ano-deixam-de-tomar-vacina-contra-osarampo/
Um mês após ciclone, casos de malária e cólera crescem em Moçambique
https://www.hypeness.com.br/2019/04/um-mes-apos-ciclone-casos-de-malaria-e-colera-crescem-emmocambique/
Ebola mata 865 pessoas no Congo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-04/ebola-mata-865-pessoas-no-congo
Surto de sarampo nos EUA levanta questões sobre imunidade em adultos
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2019/04/28/surto-de-sarampo-nos-eua-levantaquestoes-sobre-imunidade-em-adultos.htm
Peste suína na China eleva preços de carne
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/peste-suina-na-china-eleva-precos-de-carnes
Gripe aviária retorna à China e o México
https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/gripe-aviaria-retorna-a-china-e-mexico/20190410-095420a341
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