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Rumores Nacionais
Crescem o número casos de caxumba nas escolas de Cruzeiro do Sul
https://www.juruaemtempo.com.br/crescem-o-numero-casos-de-caxumba-nas-escolas-de-cruzeiro-dosul/
Febre amarela: cidades da região fazem ‘Dia D’ no próximo sábado
http://www.folhadaregiao.com.br/2019/06/26/febre-amarela-cidades-da-regiao-fazem-dia-d-no-proximosabado
Casos prováveis de dengue já superam últimos cinco anos em cidades do Sul de MG
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 25 de junho de 2019.
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https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2019/06/27/casos-provaveis-de-dengue-ja-superamultimos-cinco-anos-em-cidades-do-sul-de-mg.ghtml
Em cerca de 15 dias, número de mortes por gripe dobra e sobe para 22 em MG
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/06/26/em-cerca-de-15-dias-numero-de-mortes-porgripe-dobra-e-sobe-para-22-em-mg.ghtml
Ceará reduz 91% dos casos de catapora em cinco anos, aponta Ministério da Saúde
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/06/27/ceara-reduz-91percent-dos-casos-de-catapora-emcinco-anos-aponta-ministerio-da-saude.ghtml
Rumores Internacionais
Surto de encefalite mata mais de 130 crianças na Índia em 2019
https://noticias.r7.com/saude/surto-de-encefalite-mata-mais-de-130-criancas-na-india-em-201927062019
Doença do vírus Ebola - República Democrática do Congo
https://www.who.int/csr/don/27-june-2019-ebola-drc/en/
Tifóide identificado em menino migrante em Utah: relatório da mídia
http://outbreaknewstoday.com/typhoid-identified-in-migrant-boy-in-utah-media-report-65190/
Alerta para casos de infecção de pele após tatuagens em Rosario
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/alerta-casos-infeccion-la-piel-luego-realizarse-tatuajes-rosarion2507497.html

27/06/2019
Rumores Nacionais
Saúde confirma mais casos de mortes por dengue no Paraná
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=102668&tit=Saude-confirma-mais-casosde-mortes-por-dengue-no-Parana
Bactéria da febre maculosa é confirmada na Pampulha e na Cidade Administrativa (MG)
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/06/26/interna_gerais,1064836/bacteria-febre-maculosaconfirmada-lagoa-da-pampulha-cidade-administra.shtml
Crescem casos de doenças causadas por Aedes Aegypti em RO; chikungunya quase triplica
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 25 de junho de 2019.

CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS

03 DE JULHO DE 2019

Edição nº34

C

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2019/06/24/crescem-casos-de-doencas-causadas-por-aedesaegypti-em-ro-chikungunya-quase-triplica.ghtml
Doenças transmitidas por alimentos podem ser fatais: 700 surtos são notificados por ano
https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/06/2019/doencas-transmitidas-por-alimentos-podem-serfatais-700-surtos-sao-notificados-por-ano
Rumores Internacionais
Alerta para casos de infecção de pele após tatuagens em Rosario (Argentina)
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/alerta-casos-infeccion-la-piel-luego-realizarse-tatuajes-rosarion2507497.html
Surto de peste suína no Vietnã faz produtores abaterem 2,8 milhões de porcos, diz governo
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/06/25/surto-de-peste-suina-no-vietna-fazprodutores-abaterem-28-milhoes-de-porcos-diz-governo.ghtml
Surto de hepatite A ligado a comida de cantina de escola de Ripon (Inglaterra)
https://www.bbc.com/news/uk-england-york-north-yorkshire-48772320

26/06/2019
Rumores Nacionais
Contagem notifica 78 casos de febre maculosa
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/06/25/contagem-notifica-78-casos-de-febremaculosa.ghtml
Vacinação contra a gripe atinge 90% de cobertura no Brasil
https://br.noticias.yahoo.com/eua-t%C3%AAm-mais-1-000-192800792.html
‘Os vírus estão no topo da cadeia alimentar’, diz cientista
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2019/06/picada-de-carrapato-causa-paralisia-emcrianca-nos-estados-unidos.html
Rumores Internacionais
Atualização epidemiológica de Dengue - Américas
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=dengue2158&alias=49152-24-de-junio-de-2019-dengue-actualizacion-epidemiologica-2&Itemid=270&lang=es
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 25 de junho de 2019.
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EUA têm mais de 1.000 casos de sarampo em 2019 e pior surto desde 1992
https://br.noticias.yahoo.com/eua-t%C3%AAm-mais-1-000-192800792.html
Nipah: 12 morcegos testam positivo para o vírus
https://www.prensa.com/sociedad/Ministerio-Salud-reporta-encefalitis-Darien_0_5335716385.html
Ministério da Saúde relata cinco casos de encefalite eqüina em Darién
https://www.prensa.com/sociedad/Ministerio-Salud-reporta-encefalitis-Darien_0_5335716385.html
Picada de carrapato causa paralisia em criança nos Estados Unidos
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2019/06/picada-de-carrapato-causa-paralisia-emcrianca-nos-estados-unidos.html

25/06/2019
Rumores Nacionais
Brasil registra quase 600 mil casos confirmados de dengue em 2019
https://g1.globo.com/bemestar/dengue/noticia/2019/06/24/brasil-registra-quase-600-mil-casosconfirmados-de-dengue-em-2019.ghtml

Brasil registra 366 mortes por dengue, o dobro de 2018
https://veja.abril.com.br/saude/brasil-registra-366-obitos-por-dengue-o-dobro-de-2018/

Três pessoas morreram e 20 contraíram doença meningocócica no estado em 2019 - SC
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/06/24/tres-pessoas-morreram-e-20-contrairamdoenca-meningococica-no-estado-em-2019-diz-dive-sc.ghtml
Sobe para sete o número de casos de meningite no Acre em 2019
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/06/24/sobe-para-sete-o-numero-de-casos-de-meningite-noacre-em-2019-aponta-saude.ghtml
Rumores Internacionais
Alerta Epidemiológica Rubéola - OPAS/PAHO
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=rubeola&alia
s=49132-21-de-junio-de-2019-rubeola-alerta-epidemiologica-1&Itemid=270&lang=es
Surto de sarampo de Auckland: 126 casos confirmados - Nova Zelândia
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 25 de junho de 2019.
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https://www.stuff.co.nz/national/health/113726533/auckland-measles-outbreak-126-confirmed-cases
Possível exposição ao sarampo em dois pontos populares de Los Angeles causam alarme
https://www.lamag.com/citythinkblog/measles-outbreak-geffen-playhouse-toscana/
Ebola causou a morte de mais de 1500 pessoas na República Democrática do Congo
https://zap.aeiou.pt/ebola-1500-mortos-republica-democratica-do-congo-263982

Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 25 de junho de 2019.

