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Rumores Nacionais
Secretaria confirma mais 26 casos de sarampo no Paraná
Com dois casos confirmados, MS terá campanha de vacinação contra sarampo
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 03 de outubro de 2019.
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Santa Catarina tem 94 municípios considerados infestados pelo mosquito da dengue
Macacos são encontrados mortos com suspeitas de febre amarela - SC
Casos de dengue crescem 2.697% na cidade de São Paulo
Rumores Internacionais
North Carolina outbreak of Legionnaires' disease up to 25 cases
Surto de doença dos legionários na Carolina do Norte até 25 casos
Measles Case Confirmed in Monroe County, Webster Area
Caso confirmado de sarampo em indivíduo que viajou pelo Condado de Monroe
RDC regista mais de 3 mil casos de Ébola em um ano
Detectan el virus Madariaga en mosquitos de Argentina
Vírus Madariaga detectado em mosquitos na Argentina
26/09/2019
Rumores Nacionais
Brasil registra 4.507 casos confirmados de sarampo
São Paulo confirma mais 2 mortes por sarampo; número no estado chega a 5 em 2019
Número de mortes por H1N1 no DF já é quase o dobro em comparação com o ano passado
Rumores Internacionais
Polio outbreak– The Philippines
Surto de polio - Filipinas
Falha no tratamento de água em Harare deixa mais de dois milhões vulneráveis à cólera (Zimbábue)
Situation report of cluster of yellow fever outbreak in Bauchi state, Nigeria
Relatório de situação do aglomerado de surtos de febre amarela no estado de Bauchi, Nigéria
Massachusetts reports 11th human Eastern Equine Encephalitis case, 4th death (USA)
Massachusetts relata 11º caso humano de encefalite equina oriental, 4ª morte (EUA)
Philippines reports increase in diphtheria in 2019, prompts calls to ensure children are vaccinated
Filipinas relata aumento da difteria em 2019, e solicita chamadas para garantir que crianças sejam vacinadas
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25/09/2019
Rumores Nacionais
Brasil tem aumento de 600% nos casos de dengue em um ano
Vacina pentavalente desaparece dos postos de saúde
FMS recebe quase duas mil novas doses de vacina contra o sarampo (Piauí)
Rumores Internacionais
Confirmado: el brote en Maciel es a causa de “Norovirus” - (Argentina)
Confirmado: o surto em Maciel se deve a "Norovírus" - (Argentina)
Filipinas tem primeiro caso de poliomielite em 26 anos
Gobierno podría estar ocultando casos de ébola -Tânzania
Governo pode estar escondendo casos de Ebola-Tânzania
El gusano parásito que transmite meningitis y ha sido hallado en Mallorca - (España)
O verme parasita que transmite meningite e foi encontrado em Maiorca - (Espanha)
24/09/2019
Rumores Nacionais
Mais de 95 moradores da Serra estão com suspeita de supergripe (Espírito Santo)
Cresce a incidência de sarampo em crianças entre um e dois anos na cidade de SP
Número de casos de sarampo sobe para 21 em Santa Catarina
Para controlar doença de chagas, MP pede que Santana monitore e fiscalize amassadeiras de açaí (Amapá)
Foz e Barracão intensificam vacinação nas fronteiras (PR)
Rumores Internacionais
Ministério da Saúde confirma sete novos casos de Ébola na RDC
RDC introduzirá nova vacina contra o ebola
A nova epidemia do HIV na Europa
Honduras enfrenta a epidemia de dengue mais letal em 10 anos
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Filipinas relata mais surtos de peste suína africana
Argentina: Madariaga virus detected in mosquitoes in Chaco
Argentina: Vírus Madariaga detectado em mosquitos no Chaco
Toronto reports 1st animal rabies case in 3 years (Canadá)
Toronto relata primeiro caso de raiva animal em 3 anos (Canadá)
7 suspected polio cases reported in Zamboanga (Philippines)
7 casos suspeitos de poliomielite relatados em Zamboanga (Filipinas)
23/09/2019
Rumores Nacionais
Especialistas alertam para risco de pandemias globais
Paraíba tem cinco casos de sarampo confirmados, diz Secretaria de Saúde
São Paulo contabiliza 4.299 casos de sarampo desde janeiro
Rumores Internacionais
New York: Human West Nile virus case reported in Syracuse suburb
Nova York: Relato de um caso humano com o vírus do Nilo Ocidental no subúrbio de Siracusa
EUA têm sete mortes e 530 casos de doenças relacionadas a cigarros eletrônicos
Médicos Sem Fronteiras acusa OMS de "racionar" vacinas.
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