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Clipping de Mídia de 19 a 23/08/19
23/08/2019

Rumores Nacionais
Influenza: gripe já matou 98 pessoas no Paraná em 2019
Ministro da Saúde anuncia multivacinação para outubro
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 27 de julho de 2018.
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Começa campanha de vacinação contra sarampo na Paraíba
Sarampo: crianças de seis meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas
Contagem (MG) intensifica vacinação contra sarampo
Ministério da Saúde apoia vacinação antirrábica na Bolívia
Rumores Internacionais
As risks of outbreaks grow, African health ministers agree to new response strategy
À medida que crescem os riscos de surtos, os ministros africanos da saúde concordam com a nova estratégia de resposta
Enfermedad de chagas - Argentina: predominancia de trasmisión vertical
Enfermidade de Chagas - Argentina: predominância de transmissão vertical
Expertos en salud pública descubren un brote «oculto» de zika en Cuba en 2017
Especialistas em saúde pública descobrem um surto "oculto" de zika em Cuba em 2017
22/08/2019
Rumores Nacionais
Fumaça de queimadas é ameaça à saúde pública, alertam médicos
Doenças respiratórias, fumaça e animais mortos: veja o resultado das queimadas no Acre
Região Metropolitana de Campinas (SP) já soma 35 vítimas de sarampo
Saúde confirma casos de sarampo no MA e mais 6 Estados
Ministério da Saúde confirma caso de sarampo no Piauí
Secretaria de Saúde confirma três mortes por gripe no estado; adolescente de 17 anos é uma das vítimas (PR)
Rumores Internacionais
California: 1st human St. Louis Encephalitis cases reported in Imperial County (EUA)
Califórnia: primeiros casos de encefalite humana em St. Louis relatados em Imperial County (EUA)
Listeria outbreak hits Spain, Most in Andalusia
Surto de listeria atinge a Espanha, a maioria na Andaluzia
Cholera: NCDC records 83 suspected cases in 3 Adamawa (Nigéria)
Cólera: NCDC registra 83 casos suspeitos em 3 Adamawa (Nigéria)
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21/08/2019
Rumores Nacionais
Brasil registra casos de sarampo em 88 cidades de 11 estados
Rio Claro (SP) tem primeiro caso de sarampo em bebê de 10 meses
Bauru (SP) confirma primeiros quatro casos de sarampo no ano
São José dos Campos (SP) confirma mais três pacientes com sarampo e número de vítimas sobe para oito em 2019
Florianópolis (SC) já registra 10 casos de sarampo; sendo oito novos em três semanas
Rumores Internacionais
Woman dies in Spain as listeria-in-pork outbreak sickens 114
Mulher morre em Espanha devido a surto de listeria em carne de porco 114
Measles in the UK: ‘Elimination status’ is lost
Sarampo no Reino Unido: 'status de eliminação' é perdido
Florida hepatitis A outbreak rises by 72 cases
Surto de hepatite A na Flórida aumenta em 72 casos
Ohio: Knox County girl contracts La Crosse virus, a mosquito-borne infection
Ohio: a menina de Knox County contrai o vírus La Crosse, uma infecção transmitida por mosquitos
20/08/2019
Rumores Nacionais
Paraíba tem dois novos casos de malária confirmados, diz Hospital Universitário
Paraíba tem dois casos suspeitos de sarampo
Itaquaquecetuba (SP)começa vacinação extra contra sarampo em bebês
São Carlos (SP) registra primeiro caso de sarampo e tem 5 suspeitas
Rumores Internacionais
Uganda reports malaria upsurge: 40 percent increase
Uganda registra aumento de malária: aumento de 40%
Recent Outbreak of Typhoid in Singapore
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 27 de julho de 2018.
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Surto recente de febre tifóide em Cingapura
West Nile virus: Maricopa County (EUA) case count rises
Vírus do Nilo Ocidental: contagem de casos no Condado de Maricopa (EUA) aumenta
H5N6 avian influenza case reported in Beijing
Caso da gripe aviária H5N6 relatado em Pequim
Uma em cada sete crianças de 5 anos não está imune ao sarampo no Reino Unido
Sarampo mata mais que ebola na República Democrática do Congo
19/08/2019
Rumores Nacionais
Campinas confirma três mortes por febre maculosa em 2019-SP
Sarampo: moradores do DF devem manter vacina em dia, alerta Secretaria de Saúde
SC tem 10 casos de sarampo em 2019 e Dive recomenda vacinação
Foz está entre quatro rotas da Febre Amarela identificadas pela Secretaria de Saúde
Quinta morte de macaco por febre amarela é confirmada em Santa Catarina
Rumores Internacionais
Ebola já tem cura, afirmam cientistas
No MERS case in Haj, claims ministry- Arábia Saudita
Nenhum caso de MERS no Haj, afirma ministério- Arábia Saudita
Infecção por cólera em porcos é confirmada-Japão
OMS: Dengue causa 151 muertes en América Central durante 2019
OMS: Dengue causa 151 mortes na América Central em 2019
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