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Rumores Nacionais
Ministério da Saúde registra 142 casos de sarampo no Brasil até 1º de julho
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/07/12/ministerio-da-saude-registra-142-casos-de-sarampo-no-brasilate-1o-de-julho.ghtml
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Epidemia de dengue já atinge 354 municípios baianos: casos aumentaram 561,6%
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/epidemia-de-dengue-ja-atinge-354-municipios-baianos-casosaumentaram-5616/

Paraná chega a 77 mortes por gripe em 2019, indica boletim
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/07/10/parana-chega-a-77-mortes-por-gripe-em-2019-indicaboletim.ghtml
Em SP, vacina contra sarampo sobra enquanto casos da doença aumentam
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/07/11/em-sp-vacina-contra-sarampo-sobra-enquanto-casos-dadoenca-aumentam.ghtml
Sarampo: SP, RJ e Pará têm surto
https://noticias.r7.com/saude/sarampo-sp-rj-e-para-tem-surto-campanha-em-sp-e-prorrogada-12072019
Anvisa interdita mais três lotes de vacina pentavalente produzida por laboratório indiano
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/07/11/anvisa-interdita-mais-tres-lotes-de-vacina-pentavalenteproduzida-por-laboratorio-indiano.ghtml
Rumores Internacionais
Sarampo de Los Angeles: 12º caso relatado em um funcionário da UCLA - EUA
http://outbreaknewstoday.com/los-angeles-measles-12th-case-reported-in-a-ucla-employee-10305/
Um médico é a terceira vítima mortal do vírus que alertou a Bolívia
https://jornada.com.bo/un-medico-es-la-tercera-victima-mortal-de-virus-que-tiene-en-alerta-a-bolivia/
Dengue: Dois casos adicionais relatados em Tainan - China
http://outbreaknewstoday.com/dengue-two-additional-cases-reported-in-tainan-35419/
Surto de doença respiratória no lar de idosos mata 2 e adoece dezenas - EUA
https://edition.cnn.com/2019/07/11/us/virginia-retirement-community-respiratory-illness-outbreak/index.html
Hantavirus alerta a 3 municipios de Tarija
https://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=297686
11/07/2019
Rumores Nacionais
São José tem primeiro diagnóstico de sarampo em 20 anos (SP)
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/07/10/sao-jose-tem-primeiro-diagnostico-de-sarampoem-20-anos.ghtml
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 25 de junho de 2019.
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SP tem aumento de 300% nos casos de sarampo; campanha é ampliada para mais 5 cidades nesta quinta
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/07/11/sp-tem-aumento-de-300percent-nos-casos-de-sarampocampanha-e-ampliada-para-mais-5-cidades-nestaquinta.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1
Paraná tem mais de 18 mil casos confirmados de dengue; 88 municípios enfrentam epidemia da doença
http://paranaja.com/parana-tem-mais-de-18-mil-casos-confirmados-de-dengue-88-municipios-enfrentam-epidemiada-doenca/
Mortes por meningite crescem 83% no Ceará em relação a 2018
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/mortes-por-meningite-crescem-83-no-ceara-emrelacao-a-2018-1.2121890
Taubaté (SP) confirma mais duas mortes por H1N1
https://guiataubate.com.br/noticias/2019/7/taubate-confirma-mais-duas-mortes-por-h1n1
Estudo indica reversão de microcefalia em casos de bebês nascidos de mães infectadas por zika
https://oglobo.globo.com/sociedade/estudo-indica-reversao-de-microcefalia-em-casos-de-bebes-nascidos-de-maesinfectadas-por-zika-23795895
Rumores Internacionais
Descobertos dois tratamentos eficazes para combater o vírus do Ebola
https://www.tsf.pt/mundo/interior/descobertos-dois-tratamentos-eficazes-para-combater-o-virus-do-ebola11098010.html
Saúde Pública investiga intoxicação alimentar em Pombal (Portugal)
https://www.rtp.pt/noticias/pais/saude-publica-investiga-intoxicacao-alimentar-em-pombal_n1159144
Em Cartagena, foram denunciados 500 casos de dengue (Colômbia)
https://www.laregional.net/en-cartagena-se-han-presentado-500-casos-de-dengue/
Casos de sarampo na África crescem 700%
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/cases-measles-africa-rise-700-percent-body-190710105432951.html
Surto de difteria na Venezuela não para: 15 mortes desde o começo do ano
https://hqmkre.bitlydns.net/2019/07/10/el-brote-de-difteria-en-venezuela-no-se-detiene-15-muertes-desdeprincipios-de-ano/

10/07/2019
Rumores Nacionais
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Surto de toxoplasmose afeta 17 crianças em escola de Rio Bananal-ES
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/norte/2019/07/surto-de-toxoplasmose-afeta-17-criancas-em-escola-derio-bananal-1014188579.html
Governo de SP amplia imunização contra sarampo em 5 municípios
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-07/governo-de-sp-amplia-imunizacao-contra-sarampo-em-5municipios
Norte do RS inicia vacinação na área rural contra febre amarela após casos em SC
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/07/08/norte-do-rs-inicia-vacinacao-na-area-rural-contrafebre-amarela-apos-casos-em-sc.ghtml
Morte por H1N1 é confirmada em Itaúna; veja a situação de outras cidades-MG
https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2019/07/09/morte-por-h1n1-e-confirmada-em-itauna-veja-a-situacaode-outras-cidades.ghtml
Rumores Internacionais
Redução Mundial em Casos e Mortes da MERS desde 2016
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/25/9/19-0143_article?deliveryName=DM4198
2º caso humano do vírus do Nilo Ocidental relatado no sul de Nevada-EUA
http://outbreaknewstoday.com/2nd-human-west-nile-virus-case-reported-in-southern-nevada-87649/
Difteria na Venezuela 2019: Surto em curso
http://outbreaknewstoday.com/diphtheria-in-venezuela-2019-outbreak-ongoing-39892/
Surto de cólera de Camarões já contabiliza 48 óbitos
https://www.journalducameroun.com/en/cameroon-cholera-outbreak-claims-48-lives/
Mais dois casos de pólio surgiram em Bannu- Paquistão
https://fp.brecorder.com/2019/07/20190709495503/
Surge em casos de encefalite japonesa, govt para aumentar a vacinação -Índia
https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/surge-in-je-cases-govt-to-ramp-up-vaccinationdrive/articleshow/70135330.cms
Ucrânia registra mais sarampo no primeiro semestre deste ano do que em 2018
http://outbreaknewstoday.com/ukraine-reports-more-measles-in-1st-six-months-this-year-than-all-of-2018/
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09/07/2019
Rumores Nacionais
Maranhão tem a menor incidência de casos de dengue no Nordeste
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2019/07/08/maranhao-tem-a-menor-incidencia-de-casos-de-dengue-nonordeste.ghtml
Número de mortes por Influenza salta para 34 em Minas
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/07/08/interna_gerais,1068128/numero-de-mortes-por-influenzasalta-para-34-em-minas.shtml
Vírus H1N1 matou três pessoas no Distrito Federal ao longo do primeiro semestre
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/07/09/interna_cidadesdf,769249/virus-h1n1matou-tres-pessoas-no-df-ao-longo-do-primeiro-semestre.shtml
Rumores Internacionais
Seringas reutilizadas em campanha de vacinação contra gripe na escola em Puente Alto (Chile)
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/enfermera-reutilizaba-jeringas-en-campana-de-vacunacion-contrainfluenza-en-colegio-de-puente-alto/20190707/nota/3924135.aspx
La Paz informa casos de Arenavírus pela primeira vez (Bolívia)
https://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=297329
Paquistão relata cinco casos adicionais de poliovírus selvagem, Angola vê segunda epidemia
http://outbreaknewstoday.com/pakistan-reports-five-additional-wild-poliovirus-cases-angola-sees-secondoutbreak-41349/
Virulencia atípica dispara casos de dengue (Honduras)
https://www.latribuna.hn/2019/07/08/virulencia-atipica-dispara-casos-de-dengue/

08/07/2019
Rumores Nacionais
Secretaria de Saúde confirma fim do estoque de soro antirrábico no RN
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/07/05/secretaria-de-saude-confirma-fim-do-estoque-desoro-antirrabico-no-rn.ghtml
Mortes por arenavírus na Bolívia deixa Corumbá em estado de alerta (MS)
http://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/mortes-por-arenavirus-na-bolivia-deixam-em-alerta-autoridades-decorumba/
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Mulher morre com febre maculosa em Natividade, RJ; outros três casos são investigados
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/07/04/mulher-morre-com-febre-maculosa-em-natividade-rjoutros-tres-casos-da-doenca-tambem-sao-investigados.ghtml
Barragem em alerta obriga mais 23 famílias a deixarem suas casas em Minas
https://oglobo.globo.com/brasil/barragem-em-alerta-obriga-mais-23-familias-deixarem-suas-casas-em-minas23784368
Saúde confirma mais seis casos de doença de chagas em comunidade no interior do Acre
https://g1.globo.com/ac/cruzeiro-do-sul-regiao/noticia/2019/07/05/saude-confirma-mais-seis-casos-de-doenca-dechagas-em-comunidade-no-interior-do-acre.ghtml
Rumores Internacionais
Dengue no Vietnã: A cidade de Ho Chi Minh relata grandes aumentos nos casos, e total do país atinge os 80 mil
http://outbreaknewstoday.com/vietnam-dengue-ho-chi-minh-city-reports-big-increases-in-cases-as-country-totaltops-80k-13743/
Mais de 700 crianças confirmadas soropositivas no surto de HIV no Paquistão
https://news.yahoo.com/more-700-children-confirmed-hiv-165350529.html
Atualização epidemiológica de difteria - Resumo da situação nas Américas
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&slug=3-de-julio-de-2019-difteriaalerta-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
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