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Rumores Nacionais
Barbeiros infestam estado, crescem na Grande São Paulo e disparam alerta
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2019/07/18/barbeiros-chegam-a-grande-sao-paulo.htm
Sertãozinho, SP, confirma 3 casos de sarampo em bebês e investiga outras 5 suspeitas
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2019/07/18/sertaozinho-sp-confirma-3-casos-de-sarampo-embebes-e-investiga-outras-5-suspeitas.ghtml
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Santos confirma 6º caso de sarampo na cidade; bloqueio vacinal ocorre nesta quinta no Boqueirão - SP
https://www.atribuna.com.br/cidades/santos/santos-confirma-6%C2%BA-caso-de-sarampo-na-cidade-bloqueiovacinal-ocorre-nesta-quinta-no-boqueir%C3%A3o-1.59980
Menino de 1 ano com meningite também está com doença de chagas - AM
https://www.juruaemtempo.com.br/menino-de-1-ano-com-meningite-tambem-esta-com-doenca-de-chagas/
Boletim aponta que 83 pessoas morreram por gripe no Paraná em 2019
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/07/18/boletim-aponta-que-83-pessoas-morreram-por-gripe-no-paranaem-2019.ghtml
Rumores Internacionais
Alerta epidemiológico Febre hemorrágica Arenavírus na Bolívia
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=fiebre-hemorragicaboliviana-2191&alias=49430-18-de-julio-de-2019-fiebre-hemorragica-por-arenavirus-en-bolivia-alerta-epidemiologica1&Itemid=270&lang=es
Sessenta pessoas ficam intoxicadas comendo chilaquiles em Cancun
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/se-intoxican-60-personas-por-comer-chilaquiles-en-cancun/
Ministra da Saúde decreta alerta sanitário para aumento de casos de vírus sincicial - Bolívia
https://www.elmostrador.cl/dia/2019/07/18/minsal-decreta-alerta-sanitaria-por-incremento-en-los-casos-de-virus-sincicial/
Super dengue causou 54 mortes em Honduras
https://www.latribuna.hn/2019/07/18/super-dengue-ha-causado-54-muertes/
Especialistas alertam para o aumento da cólera, casos de febre de Lassa, outros - Nigéria
https://guardian.ng/news/experts-alert-to-rising-cholera-lassa-fever-cases-others/
18/07/2019
Rumores Nacionais
Brasil confirma 426 casos de sarampo em 2019; números disparam em SP
https://g1.globo.com/bemestar/sarampo/noticia/2019/07/17/brasil-confirma-426-casos-de-sarampo-em-2019numeros-disparam-em-sp.ghtml
Presidente Prudente (SP) ultrapassa 4 mil casos de dengue em 2019
https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2019/07/16/presidente-prudente-ultrapassa-4-mil-casosde-dengue-em-2019.ghtml
Minas registra primeira morte por chikungunya no ano; óbitos por dengue sobem para 117 no Estado
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/minas-registra-primeira-morte-por-chikungunya-no-ano-%C3%B3bitos-pordengue-sobem-para-117-no-estado-1.728124
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 23 de julho de 2019.
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Pesquisadores descobrem que vírus da zika está associado à meningite viral
https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/pesquisadores-descobrem-que-virus-da-zika-esta-associado-ameningite-viral-17072019
Rumores Internacionais
OMS declara emergência internacional por surto de ebola na República Democrática do Congo
https://g1.globo.com/bemestar/ebola/noticia/2019/07/17/oms-declara-emergencia-internacional-por-surto-de-ebolana-republica-democratica-do-congo.ghtml
Alemanha multará pais que não vacinarem filhos contra o sarampo
https://g1.globo.com/bemestar/sarampo/noticia/2019/07/17/alemanha-multara-pais-que-nao-vacinarem-filhos-contrao-sarampo.ghtml
Surto de E. coli ligado ao bisão terrestre (EUA)
http://outbreaknewstoday.com/e-coli-outbreak-linked-to-ground-bison-19034/
Sede exclui casos suspeitos de arenavírus em Cochabamba (Bolívia)
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190717/sedes-descarta-casos-sospechosos-arenavirus-cochabamba
Foi indentificado cluster de febre tifóide em Taiwan
http://outbreaknewstoday.com/typhoid-cluster-reported-in-taiwan-10905/

17/07/2019
Rumores Nacionais
São Paulo registra oito vezes mais casos de sarampo do que no primeiro semestre
https://oglobo.globo.com/sociedade/sp-registra-oito-vezes-mais-casos-de-sarampo-do-que-no-primeiro-semestre23809095
Santa Catarina tem mais de 230 casos de gripe em 2019, com 25 mortes
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/07/15/sc-tem-mais-de-230-casos-de-gripe-em-2019-com-25mortes.ghtml
Em 10 anos, Brasil registrou 322 mortes de intoxicação por gás
https://istoe.com.br/em-10-anos-brasil-registrou-322-mortes-de-intoxicacao-por-gas/
Brasil tem quase 1,3 milhão de casos e 443 mortes por dengue este ano
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,pais-tem-quase-1-3-milhao-de-casos-e-443-mortes-por-dengue-esteano,70002923110
Caso de sarampo é confirmado pela Vigilância Epidemiológica de Presidente Venceslau - SP
https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2019/07/16/caso-de-sarampo-e-confirmado-pelavigilancia-epidemiologica-de-presidente-venceslau.ghtml
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Rumores Internacionais
Ebola na República Democrática do Congo: Caso confirmado em Goma
https://www.bbc.com/news/world-africa-48985689
Mississipi reporta primeiro caso humano de Vírus do Nilo Ocidental
http://outbreaknewstoday.com/mississippi-reports-1st-human-west-nile-virus-case-alabama-first-case-in-a-horse-64009/
EUA registraram 14 novos casos de sarampo
https://www.cnbc.com/2019/07/15/reuters-america-u-s-recorded-14-new-cases-of-measles-last-week.html
Primeiro caso de raiva humana é reportado no Canadá desde 2012
http://outbreaknewstoday.com/canada-1st-human-rabies-case-reported-since-2012/
Sarampo está matando mais pessoas na RDC do que ebola - e mais rápido
https://arstechnica.com/science/2019/07/measles-is-killing-more-people-in-the-drc-than-ebola-and-faster/
Arenavírus: o vírus Chapare foi a causa da morte de três pessoas em La Paz - Bolívia
http://www.la-razon.com/sociedad/Informe-salud-identifica-arenavirus-chapare-personas-La_Paz_0_3184481570.html
Coronavirus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) - Reino da Arábia Saudita
https://www.who.int/csr/don/16-july-2019-mers-saudi-arabia/en/
15/07/2019
Rumores Nacionais
Bauru confirma outra morte e mais três casos de gripe H1N1 e H3N2 -SP
https://www.jcnet.com.br/Geral/2019/07/bauru-confirma-outra-morte-e-mais-tres-casos-de-gripe-h1n1-e-h3n2.html
Epidemia: confirmada a quinta morte por dengue em Patos de Minas - MG
https://patosja.com.br/noticias/saude/epidemia-confirmada-a-quinta-morte-por-dengue-em-patos-de-minas
Santa Catarina registra segunda morte em humanos por febre amarela
https://omunicipioblumenau.com.br/santa-catarina-registra-segunda-morte-em-humanos-por-febre-amarela/
Rumores Internacionais
Filipinas declaram alerta nacional devido a surto de dengue
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/07/15/filipinas-declaram-alerta-nacional-devido-a-surto-de-dengue.ghtml
Serviço de Saúde de Gana declara emergência de saúde pública após detecção de poliovírus tipo 2
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/GHS-declares-public-health-emergency-followingdetection-of-poliovirus-type-2-762297
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Tailândia relata aumento de dengue
http://outbreaknewstoday.com/thailand-reports-increase-in-dengue-fever-51232/
Índios Yukpa sofrem o retorno da malária à Venezuela
https://www.elcomercio.com/actualidad/malaria-venezuela-venezolanos-fumigacion-enfermedades.html
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