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Rumores Nacionais
Secretaria investiga 40 casos suspeitos de malária no interior do PI
https://www.meionorte.com/noticias/secretaria-investiga-40-casos-suspeitos-de-malaria-no-interior-dopi-364133
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Jumentos que iam para o abate na Bahia estavam com bactéria contagiosa
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/jumentos-que-iam-para-o-abate-na-bahia-estavam-combacteria-contagiosa/

Minas Gerais confirma 5 mortes por febre maculosa em 2019
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/06/06/minas-gerais-confirma-5-mortes-por-febremaculosa-em-2019.ghtml

Arbovirose atinge 78% dos moradores de cidade baiana
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/arbovirose-atinge-78-dos-moradores-de-cidade-baiana/
Após epidemia de chikungunya, Bom Jesus deverá ganhar gabinete de crise – RJ
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/06/5650054-apos-epidemia-de-chikungunya--bom-jesusdevera-ganhar-gabinete-de-crise.html
Clima de apreensão em Barão de Cocais deve permanecer por tempo indeterminado – MG
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/clima-de-apreens%C3%A3o-em-bar%C3%A3o-de-cocaisdeve-permanecer-por-tempo-indeterminado-1.719040

Com baixa procura por vacina, Rio registra 28 mortes por influenza
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-06/com-baixa-procura-por-vacina-rio-registra-28mortes-por-influenza
Piracicaba confirma 1.299 casos de dengue no ano e entra em epidemia - SP
https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2019/06/05/piracicaba-e-a-segunda-cidade-da-regiaoa-entrar-em-epidemia-de-dengue-no-ano.ghtml
Paraná chega a 43 mortes por gripe em 23 cidades, diz secretaria
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/06/05/parana-chega-a-43-mortes-por-gripe-em-23-cidadesdiz-secretaria.ghtml
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Brasil registra mais de 100 casos de sarampo, apontam estados
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/06/06/brasil-registra-mais-de-100-casos-de-sarampoapontam-estados.ghtml
Rumores Internacionais

Saúde ativa Plano de Contingência para influenza- Paraguai
http://www.abc.com.py/nacionales/salud-activa-contingencia-ante-alerta-epidemiologica-1820998.html
Saúde confirma sete mortes por dengue no norte de La Paz e cinco casos suspeitos - Bolívia
http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=295077
Surto de Doença do Legionário no Hospital Municipal Mount Carmel Grove - EUA
http://outbreaknewstoday.com/ohio-legionnaires-disease-outbreak-reported-mount-carmel-grove-cityhospital-84572/
Sarampo ultrapassa 1.000 casos nos EUA
https://www.cnn.com/2019/06/05/health/us-measles-cases-1000-bn/index.html
Tailândia: situação epidemiológica de Influenza e chikungunya
http://outbreaknewstoday.com/influenza-chikungunya-situation-thailand-61188/

06/06/2019
Rumores Nacionais
Saúde investiga morte por malária na Grande João Pessoa - PB
https://portalcorreio.com.br/saude-investiga-morte-que-teria-ocorrido-por-malaria-na-grande-jp/
Bahia tem mais 25 mil casos de dengue em dois meses
https://www.metro1.com.br/noticias/saude/74513,bahia-tem-mais-25-mil-casos-de-dengue-em-doismeses
Paraíba registra mais de cinco mil casos prováveis de dengue
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2019/6/221698-paraiba-registra-mais-de-cinco-mil-casosprovaveis-de-dengue
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Região Metropolitana investiga 52 notificações de febre maculosa - MG
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/06/05/interna_gerais,1059370/regiao-metropolitanainvestiga-52-notificacoes-de-febre-maculosa.shtml
Indaiatuba confirma três mortes por meningite e anuncia ação para avaliar imunização em creches - SP
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/06/04/indaiatuba-confirma-tres-mortes-pormeningite-e-anuncia-acao-para-avaliar-imunizacao-em-creches.ghtml
Paraná está em estado de alerta por epidemia de dengue
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/06/04/parana-entra-em-estado-de-alerta-por-epidemia-dedengue-indica-boletim.ghtml
Rumores Internacionais
Temperaturas atingem 50ºC na Índia
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-las-temperaturas-rozan-los-50-oc-en-india
Atualização do sarampo na Ucrânia: 52 mil casos nos primeiros 5 meses
http://outbreaknewstoday.com/ukraine-measles-update-52k-cases-in-first-5-months-54036/
Norovírus é a doença transmitida por alimentos mais comum na Europa
http://outbreaknewstoday.com/norovirus-common-foodborne-illness-europe-15362/
Chile: 12 óbitos por Influenza “A população está em risco porque não foram vacinados"
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/seremi-de-salud-por-muertes-por-influenza-la-poblacion-estaen-riesgo-porque-no-se-han-vacunado/20190604/nota/3910730.aspx
Surto de hepatite A em Ohio se aproxima de 3.000 casos-EUA
http://outbreaknewstoday.com/ohio-hepatitis-outbreak-nears-3000-cases-84276/

05/06/2019
Rumores Nacionais
Sobe para 21 o número de casos suspeitos de febre maculosa em Contagem
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/06/04/sobe-para-21-o-numero-de-casos-suspeitosde-febre-maculosa-em-contagem.ghtml
Sobe para 27 número de pacientes em tratamento devido a surto da doença de Chagas
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/06/04/sobe-para-27-numero-de-pacientes-emtratamento-devido-a-surto-agudo-de-doenca-de-chagas.ghtml
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 13 de junho de 2019.

C

Edição nº32
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS

13 DE JUNHO DE 2019

São Paulo registrou 36 casos de sarampo desde janeiro
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-05/sao-paulo-tem-36-casos-de-saramporegistrados-ate-maio
Paraíba tem dois novos casos de malária confirmados; 10 casos já foram registrados em 2019
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/06/04/paraiba-tem-dois-novos-casos-de-malariaconfirmados-10-casos-ja-foram-registrados-em-2019.ghtml
Rumores Internacionais
Iémen: 10.000 casos suspeitos de cólera observados em quatro meses
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1265163/iemen-10000-casos-suspeitos-de-coleraobservados-em-quatro-meses
Surto de ebola no Congo infecta 2.000 pessoas em 10 meses
https://veja.abril.com.br/mundo/surto-de-ebola-no-congo-infecta-2-000-pessoas-em-10-meses/
Malária e sarampo provocaram mais de 1.100 mortos em Angola até maio
https://www.dn.pt/lusa/interior/malaria-e-sarampo-provocaram-mais-de-1100-mortos-em-angola-atemaio-10946493.html
Quase 130 casos de gripe em abrigo temporário de imigrantes nos EUA UU
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/casi-130-casos-de-gripe-en-albergue-temporal-deinmigrantes-en-ee-uu/

04/06/2019
Rumores Nacionais
Criança de 2 anos é a 11ª vítima da gripe em Salvador este ano
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/crianca-de-2-anos-e-a-11a-vitima-da-gripe-em-salvadoreste-ano/
No Piauí, casos de hepatite registram aumento de mais de 18% em 2019
https://cidadeverde.com/noticias/300897/no-piaui-casos-de-hepatite-registram-aumento-de-mais-de-18em-2019
Salesópolis tem oito casos de morte de animais por raiva
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2019/05/31/salesopolis-tem-8-casos-de-mortede-animais-por-raiva.ghtml
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Professora leva morcego morto em sala de aula e crianças precisam ser vacinadas contra raiva
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/05/31/professora-leva-morcego-morto-em-sala-deaula-e-criancas-precisam-ser-vacinadas-contra-raiva.ghtml
Após mortes na Grande BH, prefeitura emite alerta de surto de febre maculosa; veja sintomas
https://bhaz.com.br/2019/06/02/surto-febre-maculosa-bh/
Casos de dengue crescem 432% no País; chuva e atraso do frio prolongam surto
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,casos-de-dengue-crescem-432-no-pais-chuva-e-atraso-dofrio-prolongam-surto,70002853938

Rumores Internacionais
Surto de dengue na Tailândia
https://portaltailandia.com/tailandia-pa/tailandia-e-outras-35-cidades-paraenses-com-riscos-de-surto-dedoencas-transmitidas-pelo-aedes-aegypti/
O homem ficou infectado de raiva por causa de um morcego que estava dentro da mochila do seu iPad
https://www.noticiasvip.com.br/saude/saude-orienta-populacao-a-se-proteger-apos-casos-demorcegos-com-raiva/15624/
Nova Brunswick: surto de sarampo se espalha para comunidade colegial
http://outbreaknewstoday.com/new-brunswick-saint-john-measles-outbreak-spreads-2nd-high-school82820/
Michigan relata primeiro a infecção pelo vírus A (H1N1) v nos EUA em 2019
http://outbreaknewstoday.com/michigan-reports-first-ah1n1v-virus-infection-us-2019/
Caxumba relatada na Eastern Washington University-EUA
http://outbreaknewstoday.com/mumps-reported-at-eastern-washington-university-90724/
Sífilis congênita em ascensão nos EUA: trágica e evitável
http://rmmg.org/exportar-pdf/2418/v28s6a09.pdf
03/06/2019
Rumores Nacionais
Família é internada com doença de chagas no AC e Saúde suspeita de contaminação pelo açaí
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https://g1.globo.com/ac/cruzeiro-do-sul-regiao/noticia/2019/06/01/familia-diagnosticada-com-doencade-chagas-em-hospital-do-ac-apresenta-melhora.ghtml
Paciente de Rurópolis dá entrada no HMS com suspeita de raiva humana
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/05/31/paciente-de-ruropolis-da-entrada-no-hmscom-suspeita-de-raiva-humana.ghtml
Ocorrência de caso atípico de Encefalopatia Espongiforme Bovina no Mato Grosso
http://www.agricultura.gov.br/noticias/ocorrencia-de-caso-atipico-de-encefalopatia-espongiformebovina-no-mato-grosso
Comissão do Meio Ambiente da ALBA debate contaminação de águas por agrotóxicos na Bahia
http://www.jornalgrandebahia.com.br/2019/05/comissao-do-meio-ambiente-da-alba-debatecontaminacao-de-aguas-por-agrotoxicos-na-bahia/
Rumores Internacionais
Doença do vírus Ebola - República Democrática do Congo
https://www.who.int/csr/don/06-june-2019-ebola-drc/en/
Queensland: dengue de Rockhampton, 1ª transmissão local em décadas
http://outbreaknewstoday.com/queensland-rockhampton-dengue-fever-1st-local-transmission-decades24640/
Camarões: Registado um caso de pólio, quatro anos depois do seu banimento
https://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/africa/2019/4/22/Camaroes-Registado-caso-polio-quatroanos-depois-seu-banimento,7ef1d627-8ea1-4157-aeb7-722d6fef893d.html
Registro de sarampo significa que os EUA podem perder o status de eliminação
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48468801
Canadá: New Brunswick move-se para proibir isenções não médicas a imunizações escolares após o
surto de sarampo
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-new-brunswick-law-to-require-immunization-atschools-unless-there-is-a/
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