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Rumores Nacionais
Homem morre com sarampo em SP; é a 1ª morte provocada pela doença no estado desde 1997
Goiás tem primeiro caso confirmado de sarampo
1ª vítima de sarampo em SP desenvolveu pneumonia bacteriana, diz secretaria
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 04 de setembro de 2019.
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Vacinação contra sarampo aumenta nos postos de saúde do Recife
Secretaria confirma 101 mortes por gripe no Paraná
Secretaria de Saúde confirma casos de sarampo de pai e filho recém-nascido, em Goiânia
Rumores Internacionais
New measles surveillance data from WHO
Novos dados de vigilância do sarampo da OMS
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – The Kingdom of Saudi Arabia
Coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) - Arábia Saudita
Surto de listeriose já infetou 186 pessoas-Espanha
Número de morte por ebola na RD Congo supera 2.000
A Organização Mundial da Saúde (OMS) envia vacinas contra a cólera e mosquiteiros a Moçambique
29/08/2019
Rumores Nacionais
Sarampo: Brasil tem 2.331 casos confirmados da doença
Número de mortes por gripe chega a 38 no Rio Grande do Sul
Santa Catarina confirma caso de malária em Joinville
Rumores Internacionais
Médico congolês descobre o tratamento do vírus ebola
Measles: Four European nations lose eradication status
Sarampo: Quatro países europeus perdem o status de erradicação
849 cases throughout New Zealand
849 casos em toda a Nova Zelândia
Deaths predicted in NZ measles outbreak
Mortes previstas no surto de sarampo na Nova Zelândia
Alerta de la OMS: “dramático” resurgir del sarampión en Europa a causa de los ‘antivacunas’
Alerta da OMS: ressurgimento “dramático” do sarampo na Europa por causa de 'anti-vacinas'
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 04 de setembro de 2019
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10 years of H1N1 influenza: outbreaks in India, infection trends in the states
10 anos de gripe H1N1: surtos na Índia, tendências de infecção nos estados
28/08/2019
Rumores Nacionais
Ministério da Saúde recomenda vacinação conta o sarampo
Paraná fortalece cuidados contra sarampo, dengue e febre amarela
Projeto pede obrigatoriedade de teste de zika e chikungunya em todas as doações de sangue - Minas Gerais
Rumores Internacionais
Searching for polio in unusual places in Tanzania
Procurando por pólio em lugares incomuns na Tanzânia
Utah (EUA) warns of several recent human exposures to rabies-positive bats
Utah (EUA) adverte sobre várias exposições humanas recentes a morcegos positivos para a raiva
Mystery disease in the Ivory Coast kills 28
Doença misteriosa na Costa do Marfim mata 28
Aumentan a 106 los fallecidos por dengue hemorrágico en Honduras
Aumento para 106 mortes por dengue hemorrágica em Honduras
Muere una mujer de 74 años en Sevilla por el brote de listeriosis
Mulher de 74 anos morre em Sevilha desde o surto de listeriose
Congo measles epidemic: Death toll nears 3,000
Epidemia de sarampo no Congo: o número de mortos chega a 3.000
Health leaders see urgency of better coordination among partners for delivering universal health coverage in Africa
Líderes de saúde veem a urgência de uma melhor coordenação entre os parceiros para o fornecimento de cobertura
universal de saúde em África
27/08/2019
Rumores Nacionais
Contaminados por doença, 28 cavalos são sacrificados em São Borja - RS
São Vicente confirma 1º caso de sarampo em criança de 2 anos - SP
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 04 de setembro de 2019
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Número de mortes por gripe em Santa Catarina sobe para 46 em 2019
Mais quatro unidades são fechadas por suspeita de sarampo em BH
Araraquara confirma 307 novos casos de dengue e soma mais de 19,5 mil este ano - SP
Rumores Internacionais
NZ Post confirms measles case at Auckland site, as 32 more cases reported
Nova Zelândia confirma caso de sarampo no local de Auckland, com mais 32 casos relatados
Texas Is Setting Itself Up For a Major Measles Epidemic, New Study Warns
Texas está se preparando para uma grande epidemia de sarampo, alerta novo estudo
Peste suína: Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) notifica 10 novos focos da doença
no Laos e em Mianmar
26/08/2019
Rumores Nacionais
Fumaça afeta voos, barcos e lota hospitais em cidades amazônicas
Mogi das Cruzes confirma 12º paciente com sarampo e Alto Tietê vai a 42 casos da doença (SP)
Minas investiga 55 casos de sarampo; três têm forte indício de confirmação, segundo Saúde
Boletim Epidemiológico - Ministério da Saúde - Sarampo
Rumores Internacionais
Ebola virus disease – Democratic Republic of the Congo
Doença do vírus Ebola - República Democrática do Congo
Two of Guyana’s neighbours on PAHO’s dengue epidemic watch-list
Dois dos vizinhos da Guiana na lista de vigilância da epidemia de dengue da OPAS
Polio cases in 2019 double last year, Nigeria’s major milestone
Casos de pólio em 2019 duplicaram no ano passado, o maior marco da Nigéria
West Nile virus outbreak declared in Las Vegas area (EUA)
Surto de vírus do Nilo Ocidental declarado na área de Las Vegas (EUA)
Dos menores mueren de dengue y se elevan a 14 las víctimas en Nicaragua
Duas crianças morrem de dengue e aumentam para 14 as vítimas em Nicarágua
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 04 de setembro de 2019
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Aumentan casos de sarampión en México; van 515 infectados
Casos de sarampo aumentam no México; 515 infectados

Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 04 de setembro de 2019
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