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Rumores Nacionais
Uma criança morre e duas pessoas estão internadas com suspeita de H1N1 em Redenção
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/05/15/uma-crianca-morre-e-duas-pessoas-estao-internadas-comsuspeita-de-h1n1-em-redencao.ghtml
Mais de 1,3 mil casos Síndrome Respiratória Aguda Grave e 34 mortes por H1N1 foram registradas no AM em
2019
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 15 de abril de 2019.
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https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/05/13/mais-de-13-mil-casos-de-h1n1-sao-registrados-em2019-no-am-34-pessoas-morreram-com-doenca-no-estado.ghtml
Acre registra 13 mortes por gripe em menos de cinco meses, aponta Saúde
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/05/13/acre-registra-13-mortes-por-gripe-em-menos-de-cinco-mesesaponta-saude.ghtml
Surto! BH confirma mais duas mortes por dengue
https://www.soubh.com.br/noticias/gerais/bh-confirma-mais-duas-mortes-por-dengue
Surto de chikungunya avança no estado do Rio
https://br.sputniknews.com/brasil/2019051713903373-surto-chikungunya-rio-mosquito-febre/
Número de casos de dengue em 2019 é cinco vezes maior que em 2018
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2019/05/numero-de-casos-de-dengue-em-2019-e-cinco-vezes-maiorque-em-2018
Sarampo - Brasil (13) (SP), caso confirmado, autóctone
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/05/16/cidade-de-sp-registra-1o-caso-de-sarampoautoctone.ghtml
Ministério da Saúde divulga dados sobre a gripe no Brasil em 2019 | Repórter Brasil
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2019/05/ministerio-da-saude-divulga-dados-sobre-gripe-no-brasil-em2019
Com aumento de notificações, Santa Cruz já tem surto de dengue
http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2019/05/16/146022com_aumento_de_notificacoes_santa_cruz_ja_tem_surto_de_dengue.html.php
Vigilância Epidemiológica alerta sobre tipo grave de dengue em Mato Grosso
https://www.sonoticias.com.br/saude/vigilancia-epidemiologica-alerta-sobre-um-tipo-grave-de-dengue-emmato-grosso/
Alerta sobre variação grave do vírus da dengue
https://www.atribunamt.com.br/2019/05/17/vigilancia-epidemiologica-alerta-sobre-variacao-grave-do-virus-dadengue/
Doença foi descoberta “por acaso” em Goiás
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/doen%C3%A7a-foi-descoberta-por-acaso-em-goi%C3%A1s1.1801744
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 15 de abril de 2019.
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Duas mortes por H1N1 são confirmadas em Goiânia
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/duas-mortes-por-h1n1-sao-confirmadas-em-goiania-184744/
Casos de dengue já aumentaram mais de 100% em 2019
https://cidadeverde.com/noticias/299792/casos-de-dengue-ja-aumentaram-mais-de-100-em-2019
Confirmado segundo caso de morte por leishmaniose no Piauí
https://www.gp1.com.br/noticias/confirmado-segundo-caso-de-morte-por-leishmaniose-no-piaui-454505.html
Casos de dengue aumentam quase 80% em relação ao ano passado
https://cidadeverde.com/noticias/299509/casos-de-dengue-aumentam-quase-80-em-relacao-ao-ano-passado
Dengue: 21 municípios apresentam alto risco de infestação
https://infonet.com.br/noticias/saude/dengue-21-municipios-apresentam-alto-risco-de-infestacao/
Mayaro - Brasil (RJ), casos confirmados, investigação retrospectiva
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/16/pesquisadores-da-ufrj-anunciar-que-descobriramvirus-mayaro-no-estado-rio.ghtml
Número de casos de dengue em SC chega a 573 em 2019
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/05/18/numero-de-casos-de-dengue-em-sc-chega-a-573em-2019.ghtml
Rumores Internacionais
Atualização Epidemiológica- Difteria
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=difteria8969&alias=48506-10-de-mayo-de-2019-difteria-actualizacion-epidemiologica-1&Itemid=270&lang=es
Morador de Rio Pardo é diagnosticado com dengue
http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2019/05/19/146216morador_de_rio_pardo_e_diagnosticado_com_dengue.html.php
MAYARO VIRUS - AMERICAS (02): BRAZIL (RIO DE JANEIRO)
https://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/society/rio-university-discovers-mayaro-virus-plaguing-thecountrys-southeast/
Programa federal paga milhões por tiros dados incorretamente, mas apenas para certas vacinas - NBC4
Washington
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https://www.nbcwashington.com/investigations/Federal-Program-Pays-Out-Millions-for-Shots-GivenIncorrectly-But-Only-for-Certain-Vaccines-509991131.html
Relatório de mercado de vacinas de orelha de porco azul 2019 Principais empresas, vendas, receitas, previsão e
análise detalhada - Davenport Journal
http://davenportjournal.com/blue-ear-pig-vaccines-market-report-2019-top-companies-sales-revenue-forecastand-detailed-analysis/6597/
Aumento no número de casos de transplante renal em todo o mundo maior impulsionador do crescimento do
mercado de stents ureteral
https://industrydailyobserver.com/increase-in-the-number-of-kidney-transplantation-cases-across-the-worldbiggest-booster-for-growth-of-ureteral-stents-market/252182/
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