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Nenhum país está totalmente preparado para a próxima pandemia mortal, diz relatório - Daily
Mail
https://www.dailymail.co.uk/health/article-7612873/No-country-fully-prepared-deadly-pandemic-reportfinds.html
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 29 de outubro de 2019.
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Belize registra declínio nos casos de dengue | Caribe - Jamaica Gleaner
http://jamaica-gleaner.com/article/caribbean/20191025/belize-reporting-decline-dengue-fever-cases
Febre de Lassa mata 5 em Benue – Nigéria
https://www.informationng.com/2019/10/lassa-fever-kills-5-in-benue.html

Para evitar epidemia em 2020, Prefeitura de Sertãozinho, SP, realiza mutirão contra a dengue
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2019/10/25/para-evitar-epidemia-em-2020prefeitura-de-sertaozinho-sp-realiza-mutirao-contra-a-dengue.ghtml
Piracicaba tem Dia D de combate à dengue no sábado; cidade já soma quase 3 mil casos
https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2019/10/25/piracicaba-tem-dia-d-de-combate-adengue-no-sabado-cidade-ja-soma-quase-3-mil-casos.ghtml
Mogi Guaçu tem 3 mil casos de dengue confirmados este ano - Jornal SP Repórter News
https://www.jornalspreporter.com.br/noticia/3892/mogi-guau-tem-3-mil-casos-de-dengue-confirmadoseste-ano
Há 2 horas Mogi Guaçu tem 3 mil casos de dengue confirmados este ano - Jornal SP Repórter News
https://www.jornalspreporter.com.br/noticia/3892/mogi-guau-tem-3-mil-casos-de-dengue-confirmadoseste-ano
Tratamento da oncocercose com ivermectina: resultados apóiam a administração semestral de
medicamentos em massa - Consultor de Doenças Infecciosas
https://www.infectiousdiseaseadvisor.com/home/topics/emerging-treatments/switching-from-annual-tosemiannual-ivermectin-results-in-lower-microfilaria-burdens/
First Bank of Nigeria doa GHC 20.000 para ajudar na erradicação da poliomielite em Gana
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/First-Bank-of-Nigeria-gives-GHC20-000-to-aidpolio-eradication-in-Ghana-793235
Pólio não mais: um triunfo raro para as Nações Unidas - quase erradicando um flagelo paralisante
https://www.nydailynews.com/opinion/ny-edit-polio-20191025-3r6fzempqncjxh35dsmwvm74zmstory.html
Procurando a Cidade Perdida: Cobb Library Foundation realiza gala com o best-seller Douglas Preston
https://www.mdjonline.com/news/searching-for-the-lost-city-cobb-library-foundation-holdsgala/article_8ee84fa8-f749-11e9-8be1-4faeb05970c4.html
Doença do vírus Lassa
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20191026.6746836
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Sobreviventes de ebola na Libéria: como eles se tornaram outsiders NZZ no domingo
https://nzzas.nzz.ch/magazin/ueberlebende-von-ebola-in-liberia-wie-sie-zu-aussenseitern-wurdenld.1517990?reduced=true
Cólera - Nigéria: (Nordeste)
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20191026.6746934
Detenções de crianças migrantes - Os acadêmicos que testemunharam
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20191026061600531
Malária - Costa Rica: atualização de caso
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20191026.6748156
Dilema da dengue - Banco de sangue sob pressão à medida que aumentam os casos de doenças
transmitidas por mosquitos – Jamaica
http://jamaica-gleaner.com/article/lead-stories/20191027/dengue-dilemma-blood-bank-under-pressurecases-mosquito-borne-disease
Em oito meses, pelo menos 16 crianças indígenas morreram no Alto Purus, aponta Cimi
https://contilnetnoticias.com.br/2019/10/em-oito-meses-pelo-menos-16-criancas-indigenas-morreramno-alto-purus-aponta-cimi/
Relatório da indústria de terapias antituberculose 2019: visão geral com escopo de produto, risco de
oportunidades e força motriz do mercado
https://absolutenewsjournal.com/1430/anti-tuberculosis-therapeutics-industry-report-2019-overview-withproduct-scope-opportunities-risk-market-driving-force-%C2%96-industry-research-co/
Surtos de Nigéria 2019
http://outbreaknewstoday.com/nigeria-outbreaks-2019/
Monkeypox – África
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20191027.6749479
Malária - Costa Rica: transmissão indígena e casos importados
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20191027.6749141
Dengue atinge Dominica, cinco pacientes críticos
https://wicnews.com/caribbean/dengue-hits-dominica-five-patients-critical-590122888/
Medicamentos para oportunidades e análises de mercado de diarréia infecciosa por tamanho,
compartilhamento, tendências, fabricante, previsão 2019-2026
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http://chroniclevoice.com/drugs-for-infectious-diarrhea-market-opportunities-and-analysis-by-size-sharetrends-manufacturer-forecast-2019-2026/
Dengue na América Central 2019: Taxa de incidência maior do que nos cinco anos anteriores
http://outbreaknewstoday.com/dengue-in-central-america-2019-incidence-rate-higher-than-in-theprevious-five-previous-years-86425/
Notificações de dengue passam dos 58,2 mil neste ano em MS, aponta boletim
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/notificacoes-de-dengue-passam-dos-58-2-milneste-ano-em-ms-aponta-boletim
Emmanuel Onwubiko: Qualquer medida para importar médicos estrangeiros
https://dailypost.ng/2019/10/31/emmanuel-onwubiko-any-move-to-import-foreign-doctors/
À medida que a indústria petrolífera brasileira cresce, ambientalistas levantam bandeiras vermelhas
https://www.reuters.com/article/us-brazil-oil-otc-environment/as-brazils-oil-industry-growsenvironmentalists-raise-red-flags-idUSKBN1XA1TW
As políticas míopes do Ocidente para a erradicação da febre tifóide estão voltando para assombrá-la
https://scroll.in/article/941984/the-wests-myopic-policies-on-typhoid-eradication-are-coming-back-tohaunt-it
Décadas que negligenciaram uma doença antiga provocaram uma emergência de saúde em todo o
mundo
http://theconversation.com/decades-neglecting-an-ancient-disease-has-triggered-a-health-emergencyaround-the-world-121282
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