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08/11/2019
Rumores Nacionais
Casos confirmados de dengue no Ceará mais que triplicam em 2019
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 29 de outubro de 2019.
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Com mais dois em duas semanas, RS registra 25 casos de sarampo confirmados em 2019
Incêndio descontrolado atinge zona rural de Floresta, no sertão de Pernambuco
RS tem mais três mortes por gripe e número de vítimas da doença chega a 66 neste ano
Número de casos confirmados de sarampo no Brasil passa de 10 mil
Rumores Internacionais
Madri detecta um dos primeiros casos de transmissão sexual de dengue no mundo
Cientistas apresentam vacina experimental promissora contra a dengue
Number of victims in Istanbul poisoned spinach outbreak rises to 108
Número de vítimas no surto de espinafre envenenado em Istambul sobe para 108
07/11/2019
Rumores Nacionais
São Paulo confirma mais uma morte por sarampo e número chega a 14 no estado em 2019
Amazonas registra 52.579 casos de malária em dez meses; nº é 18% inferior a 2018
Cientistas detectam óleo 2 dias antes de passagem de navio grego
Pernambuco tem 75 casos de sarampo confirmados
Casos de dengue dobram no Rio de Janeiro
Novo tipo do vírus HIV é descoberto pela primeira vez em 20 anos
Rumores Internacionais
Venezuela reports more than 500 measles cases this year
Venezuela registra mais de 500 casos de sarampo este ano
Hantavirus case confirmed in Nebraska -EUA
Caso de hantavírus confirmado em Nebraska-EUA
06/11/2019
Rumores Nacionais
Morcego com raiva é encontrado na região da Ponte São João em Jundiaí- SP
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Número de casos aumenta e Joinville tem surto de sarampo - SC
Marinha envia ao Nordeste seus maiores navios para tentar conter manchas de óleo
Dengue: sob risco de 4ª epidemia, Campinas alerta que 63% dos imóveis visitados têm criadouros - SP
Após 14 crianças e adolescentes passarem mal em Viamão, prefeitura investiga surto alimentar - RS
Rumores Internacionais
Hantavirus ID’d in SW Nebraska
Saúde Pública de Southwest Nebraska confirmou um caso de hantavírus
DOH confirms 4th polio case - Philippines
Departamento de Saúde confirma 4º caso de poliomielite - Filipinas
4 new cases of legionnaires' disease unrelated to outbreak, Public Health says - Canadá
4 novos casos de doença dos legionários não relacionados ao surto, diz Saúde Pública - Canadá
Another suspected Yellow Fever outbreak kills 6 in Bauchi - Nigeria
Outro surto suspeito de febre amarela mata 6 em Bauchi - Nigéria
05/11/2019
Rumores Nacionais
Secretário de Saúde de Divinópolis confirma o primeiro caso de febre maculosa em 2019 - MG
Anvisa aprova registro de remédio para malária em dose única
Número de casos de sarampo em Santa Catarina aumenta 31% em uma semana
Desastre de óleo no Nordeste é inédito no Brasil e no mundo, diz ministro
Rumores Internacionais
Ebola virus disease – Democratic Republic of the Congo
Doença pelo vírus Ebola - República Democrática do Congo
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – The United Arab Emirates
Coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) - Emirados Árabes Unidos
Zika virus disease – France
Doença pelo vírus zika - França
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 29 de outubro de 2019
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Dengue a cobrado la vida de 89 personas en México, temen que aumente la cifra
Número de óbitos por dengue sobe para 89 no México
04/11/2019
Rumores Nacionais
Mineiro fica com manchas no corpo depois de banho em praia na Bahia
Casos de morte por dengue aumentam 5 vezes em relação ao ano passado (Brasil)
Espírito Santo registra mais de 70 mil casos de dengue até outubro
Minas Gerais, Goiás e São Paulo representam 70% dos casos de dengue no Brasil em 2019
Rumores Internacionais
Actualización Epidemiológica Sarampión (OPAS)
Atualização Epidemiológica Sarampo (OPAS)
Outbreak of Salmonella Infections Linked to Ground Beef (EUA)
Surto de infecções por Salmonella ligadas à carne moída (EUA)
El brote de sarampión no cesa y crecen a 44 los casos confirmados (Argentina)
O surto de sarampo não para e os casos confirmados aumentam para 44 (Argentina)
Dengue outbreak: ‘Probably the worst we’ve had since 2010’ says CDC epidemiologist (Mundo)
Surto de dengue: 'Provavelmente o pior que tivemos desde 2010', diz epidemiologista do CDC (Mundo)
Saudi Arabia reports 1st MERS case os november in Riyadh
Arábia Saudita relata 1º caso de MERS de novembro em Riad
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