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20/09/2019
Rumores Nacionais
Ministério da Saúde confirma 570 novos casos de sarampo no país
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 26 de setembro de 2019.
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Alunos de escola estadual passam mal e pais suspeitam de intoxicação alimentar-MS
Sergipe vai receber verbas para ações de combate à transmissão do sarampo
Direção da Adapi confirma cinco casos de mormo no Piauí
BH tem 8 casos de sarampo confirmados, quatro vezes mais do que o registrado há uma semana
São José confirma mais quatro casos de sarampo e chega a 25 registros da doença-SP
Com duas confirmações de sarampo, Santa Bárbara mantém vacinação em unidades de saúde-SP
Rumores Internacionais
Filipinas declaram novo surto de pólio depois de 19 anos de erradicação
Confirman nuevos casos de sarampión y bajan la edad de vacunación-Argentina
Confirmam novos casos de sarampo e diminuem a idade da vacinação- Argentina
15 new suspected cholera cases in Sudan’s Blue Nile state-Sudão
15 novos casos suspeitos de cólera no estado do Nilo Azul-Sudão
Norovirus outbreak on Carnival Cruise Line’s, Conquest-EUA
Norovírus surto em Navio Carnival Cruise Line-EUA
Surveillance for Coccidioidomycosis — United States, 2011–2017-EUA
Coccidioidomicose cenário- Estados Unidos, 2011 -1017-EUA
Singapore: Dengue tally now 12,000, Zika cluster confirmed
Singapura: 12.000 casos de dengue e aglomerado de casos de Zika
19/09/2019
Rumores Nacionais
Casos de sarampo chegam a 4.299 em São Paulo; há registro da doença em 160 cidades
Sobe para 15 o número de casos de sarampo em Pernambuco
Mosquitos geneticamente modificados estão se reproduzindo em uma cidade na Bahia
Morte de mulher por suspeita de febre maculosa faz Indaiatuba ampliar ações de prevenção (SP)
Paraná registra o primeiro caso de Chikungunya no período epidemiológico
Vacina da dengue em 2020, diz ministro
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 26 de setembro de 2019
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Rumores Internacionais
Global Epidemiology of Diphtheria, 2000–2017
Epidemiologia Global da Difteria, 2000-2017
Listeriosis– Spain
Listeriose - Espanha
Mutant live attenuated Ebola virus immunizes non-human primates
Vírus mutante atenuado vivo do Ebola imuniza primatas não humanos
Singapore: Dengue tally now 12,000, Zika cluster confirmed
Cingapura: Dengue registra agora 12.000, confirmado cluster de zika
Eastern Equine Encephalitis: Massachusetts sees 9th human case (USA)
Encefalite equina oriental: Massachusetts vê o 9º caso humano (EUA)
18/09/2019
Rumores Nacionais
Governo brasileiro lança vacinação contra sarampo e febre amarela nas fronteiras
São Paulo promoveu treinamento para emergência sanitária em caso de Influenza Aviária e Newcastle
Secretaria de Saúde confirma o 1º caso de sarampo em Pouso Alegre, MG
Caxias registra o primeiro caso de sarampo - Maranhão
Rumores Internacionais
Measles outbreak: More than 100 babies hospitalised after contracting measles this year - New Zealand
Surto de sarampo: Mais de 100 bebês hospitalizados após contrair sarampo este ano - Nova Zelândia
First measles case imported from New Zealand: CDC
Primeiro caso de sarampo importado da Nova Zelândia: CDC
Suman 135 muertos por dengue en Honduras en lo que va del año
Até agora, existem 135 mortes por dengue em Honduras este ano
Mundo está em risco de pandemias que poderiam matar milhões
17/09/2019
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 26 de setembro de 2019
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Rumores Nacionais
Saúde confirma 4º caso de sarampo e Piauí agrava situação de surto ativo
Vacinação contra Sarampo e Febre Amarela une países da América do Sul
Influenza: máscaras cirúrgicas podem ser tão eficazes quanto N-95 na prevenção
Unicamp descobre zika em placentas de gestantes com exame negativo e avalia mudança de protocolo junto ao
estado
Rumores Internacionais
Laboratório que guarda vírus de varíola e ebola na Rússia pega fogo
Coreia do Sul inicia abate de porcos após confirmação de febre suína africana
Sudan says cholera outbreak kills 7, dozens infected
Sudão diz que surto de cólera mata 7 e dezenas estão infectadas
OMS adverte que podem surgir casos de listeriose fora de Espanha
Measles Cases and Outbreaks - EUA
Casos e Surtos de Sarampo - EUA
Actualización Epidemiológica Dengue las Américas - OPAS
Atualização Epidemiológica de Dengue nas Américas - OPAS
16/09/2019
Rumores Nacionais
Brasil tem 16 estados com surto ativo de sarampo
Depois do sarampo, difteria, pólio e rubéola assombram o Brasil
Casos de dengue aumentam mais de 100% no Acre, aponta Ministério da Saúde
Rumores Internacionais
Ebola virus disease – Democratic Republic of the Congo
Doença do Vírus Ebola - República Democrática do Congo
Monthly measles and rubella monitoring report - September 2019 (Europa)
Relatório mensal de monitoramento de sarampo e rubéola - Setembro 2019 (Europa)
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 26 de setembro de 2019
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Instituto registra 22 casos de doença do sono em seis meses (Luanda - Angola)
New Zealand measles: More than 100 infants hospitalized, Auckland cases top 1000
Sarampo na Nova Zelândia: mais de 100 crianças hospitalizadas, casos de Auckland estão entre os 1000
Brain-eating amoeba takes the life of 14th Karachi resident (Paquistão)
Ameba comedora de cérebro tira a vida de 14º residente de Karachi (Paquistão)

Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 26 de setembro de 2019
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