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Rumores Nacionais
Chuva equivalente a 15 dias deixa rastro de morte e caos no Grande Recife- PE
https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2019/06/13/chuva-equivalente-a-15-diasdeixa-rastro-de-morte-e-caos-no-grande-recife-380979.php
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Sobe para sete o número de mortos após chuvas no Grande Recife -PE
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/06/14/interna-brasil,762983/sobe-parasete-o-numero-de-mortes-no-grande-recife-provocadas-pelas-fo.shtml
Mortes por dengue chegam a quase 300 no Brasil, o triplo do mesmo período de 2018
https://g1.globo.com/bemestar/dengue/noticia/2019/06/13/mortes-por-dengue-chegam-a-quase-300-nobrasil-o-triplo-do-mesmo-momento-de-2018.ghtml
Com 13 municípios em situação de epidemia de dengue, AL está sem inseticida para fumacê há meses
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/06/12/com-13-municipios-em-situacao-de-epidemia-dedengue-al-esta-sem-inseticida-para-fumace-ha-meses.ghtml
Secretaria da Saúde do Paraná registra 212 casos de gripe e 51 óbitos
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=102526&tit=Secretaria-da-Sauderegistra-212-casos-de-gripe-e-51-obitos
Rumores Internacionais
Congo declara epidemia de sarampo após doença matar mais que Ebola
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/06/11/congo-declara-epidemia-de-sarampo-apos-doencamatar-mais-que-ebola.ghtml

2ª morte por Ebola registrada em Uganda
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/06/12/ebola-mata-crianca-em-uganda-ha-um-surtoda-doenca-na-republica-democratica-do-congo.ghtml
Surto de encefalite mata 43 crianças em 12 dias no norte da Índia
https://noticias.r7.com/saude/surto-de-encefalite-mata-43-criancas-em-12-dias-no-norte-da-india13062019
Malásia relata mais mortes por raiva em Sarawak
http://outbreaknewstoday.com/malaysia-reports-additional-rabies-death-in-sarawak-49726/
13/06/2019
Rumores Nacionais
Gripe: Influenza H3N2 é o tipo de vírus que mais mata no Espírito Santo
http://eshoje.com.br/gripe-influenza-h3n2-e-o-tipo-de-virus-que-mais-mata-no-espirito-santo/
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Mortes por meningite antes do inverno põem em alerta cidades paulistas
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mortes-por-meningite-antes-do-inverno-poem-em-alertacidades-paulistas,70002865281

Nº de mortes por influenza em Alagoas sobe para oito
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/06/11/no-de-mortes-por-influenza-em-alagoas-sobe-paraoito.ghtml
Mortes por gripe no Brasil já chegam a 199 casos neste ano, aponta Ministério da Saúde
https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/22818-mortes-por-gripe-no-brasil-ja-chegam-a-199casos-neste-ano-aponta-ministerio-da-saude.html
Rumores Internacionais
Quebec City relata 1º caso de sarampo desde 2015
http://outbreaknewstoday.com/quebec-city-reports-1st-measles-case-since-2015/
Uganda registra 1ª morte por ebola fora da RD do Congo
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/uganda-registra-1-morte-por-ebola-fora-da-rd-docongo,2ff8e4f9a7c7b554f1e65c5bee2b7c639azlvn50.html
Surto de sarampo de NYC até 23 casos
http://outbreaknewstoday.com/nyc-measles-outbreak-up-23-cases-81968/

12/06/2019
Rumores Nacionais
Paraíba confirma 11º caso de malária em 2019, diz hospital
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/06/10/paraiba-confirma-11o-caso-de-malaria-em-2019-dizhospital.ghtml
Mortes por gripe no Brasil já chegam a 199 casos; vacinação está aberta a toda a população
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/06/11/mortes-por-gripe-no-brasil-ja-chegam-a-199vacinacao-esta-aberta-a-toda-a-populacao.ghtml
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
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Ribeirão do Sul registra primeira morte por febre maculosa
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/06/10/ribeirao-do-sul-registra-primeira-morte-porfebre-maculosa.ghtml
SC registra 13 mortes e 106 casos de gripe em 2019
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/06/10/sc-registra-13-mortes-e-106-casos-de-gripeem-2019.ghtml
Ministério Encomenda 1,2 mil tratamentos emergenciais contra difteria
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2019/06/10/interna_nacional,1060775/correcao-ministerioencomenda-1-2-mil-tratamentos-emergenciais-contra.shtml

Rumores Internacionais
Surto de sarampo nos EUA chega a Idaho e Virgínia e soma 1.022 casos
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKCN1TB2BF-OBRWD
Peru declara emergência em cinco regiões por casos de Guillain-Barré
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/06/09/peru-declara-emergencia-em-cinco-regioespor-casos-de-guillain-barre.ghtml
Malária: Burundi reporta mais de 3 milhões de casos nos primeiros 5 meses- África
http://outbreaknewstoday.com/malaria-burundi-reports-more-than-3-million-cases-in-first-5-months61283/
Ucrânia: mais de 110.000 casos e 39 mortes desde meados de 2017
http://outbreaknewstoday.com/ukraine-more-than-110000-cases-and-39-deaths-since-mid-2017/
RDC: incremento de 700% de sarampo e atualização do Ebola
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/06/11/congo-declara-epidemia-de-sarampo-apos-doencamatar-mais-que-ebola.ghtml

11/06/2019
Rumores Nacionais
Sarampo: Minas Gerais registra 1º caso contraído dentro do estado em 20 anos
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/06/06/interna_gerais,1059885/sarampo-mg-registra-1caso-autoctone-em-20-anos.shtml
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Bahia lidera número de casos de HTLV com 130 mil infectados
http://atarde.uol.com.br/saude/noticias/2065861-bahia-lidera-numero-de-casos-de-htlv-com-130-milinfectados
Morcego encontrado morto na UEM estava infectado com raiva, aponta exame-PR
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/06/07/morcego-encontrado-morto-na-uem-estavainfectado-com-raiva-aponta-exame.ghtml
Morte de macaco será analisada, por suspeita de Febre Amarela, em SC
http://www.michelteixeira.com.br/morte-de-macaco-sera-analisada-por-suspeita-de-febre-amarela-emsc/
Casos de febre maculosa não impactaram rotina de quem se exercita na Pampulha
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/cidades/casos-de-febre-maculosa-n%C3%A3o-impactaramrotina-de-quem-se-exercita-na-pampulha-1.719749
Rumores Internacionais
Surto de Ebola na República Democrática do Congo em um precipício
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,surto-de-ebola-na-republica-democratica-do-congo-jadeixou-900-mortos,70002806727
Peru declara emergência em cinco regiões por casos de Guillain-Barré
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/06/09/peru-declara-emergencia-em-cinco-regioespor-casos-de-guillain-barre.ghtml
Segurança Global de Alimentos: 420 mil mortes anualmente associadas a alimentos contaminados
https://patisegnoticias.com.br/2019/06/21/os-pontos-criticos-de-controle-na-seguranca-dos-alimentos/
Sífilis no Japão: a contagem de casos se aproxima de 2.500
http://outbreaknewstoday.com/syphilis-japan-case-count-nears-2500/
Surto de AES mata 12 crianças em Muzaffarpur-Índia
https://exame.abril.com.br/mundo/virus-ligado-a-lichia-mata-mais-de-100-criancas-na-india/
Gripe aviária de alta patogenicidade H5N1 identificada em recente surto em Bangladesh
https://crofsblogs.typepad.com/h5n1/2019/06/h5n1-high-pathogenic-avian-influenza-identified-in-arecent-outbreak-in-bangladesh.html
Aviso de exposição ao sarampo em aeroporto: Los Angeles e Union County, NJ
http://outbreaknewstoday.com/measles-exposure-advisory-los-angeles-and-union-county-nj-99634/
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Oklahoma relata 3 casos de vírus do vírus do Nilo Ocidental
http://outbreaknewstoday.com/oklahoma-reports-3-human-west-nile-virus-cases-32625/
Vírus de Powassan: Dois casos relatados no condado de Sussex, NJ
http://outbreaknewstoday.com/powassan-virus-two-cases-reported-in-sussex-county-nj-52175/
10/06/2019
Rumores Nacionais
Saúde confirma mais um caso de doença de chagas em comunidade de Marechal Thaumaturgo, no AC
https://ecosdanoticia.net.br/2019/06/07/saude-confirma-mais-um-caso-de-doenca-de-chagas-emcomunidade-de-marechal-thaumaturgo-no-ac.html
Seis casos de malária são confirmados no município de Joca Marques e mais 40 são investigados - PI
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/06/07/seis-casos-de-malaria-sao-confirmados-no-municipiode-joca-marques-e-mais-40-sao-investigados.ghtml
Após 10 casos e suspeita de morte, Saúde realiza ação de combate à Malária na Paraíba
https://www.wscom.com.br/apos-10-casos-e-suspeita-de-morte-saude-realiza-acao-de-combate-amalaria-na-paraiba/
RN enfrenta desabastecimento de soros contra venenos e raiva, diz secretário de Saúde
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/06/06/rn-enfrenta-desabastecimento-de-soroscontra-venenos-e-raiva-diz-secretario-de-saude.ghtml
Ministério da Saúde confirma 123 casos de sarampo no Brasil em 2019
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/06/10/ministerio-da-saude-confirma-123-casos-desarampo-no-brasil-em-2019.ghtml
Vacinação extra de sarampo começa nesta segunda-feira em São Paulo
https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/06/10/vacinacao-extra-de-sarampo-comeca-nesta-segundafeira-em-sao-paulo-saiba-mais.html
Rumores Internacionais
Auckland measles outbreak: 100 confirmed cases - NZL
https://www.stuff.co.nz/national/health/113355215/auckland-measles-outbreak-100-confirmed-cases
Surto de Ebola na República Democrática do Congo em um precipício
https://www.businesslive.co.za/bd/world/africa/2019-06-10-ebola-outbreak-in-drc-on-a-precipice/
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Copa América: eles recomendam se vacinar contra a febre amarela para os fãs que viajam para o
Brasil
http://www.diario26.com/268258--copa-america-recomiendan-vacunarse-contra-la-fiebre-amarilla-a-loshinchas-que-viajen-a-brasil
OMS diz que mais de 1 milhão de pessoas contraem doenças sexuais por dia
https://extra.globo.com/noticias/mundo/oms-diz-que-mais-de-1-milhao-de-pessoas-contraem-doencassexuais-por-dia-23722228.html
18 de junho de 2019
Em seis meses, RR ultrapassa registros de dengue de 2018; Boa Vista lidera casos
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2019/06/18/em-seis-meses-rr-ultrapassa-registros-de-dengue-de2018-boa-vista-lidera-casos.ghtml
Aumento dos casos de dengue no Piauí é cíclico, diz Sesapi
https://cidadeverde.com/noticias/302092/aumento-dos-casos-de-dengue-no-piaui-e-ciclico-diz-sesapi
Manicure de 40 anos morre em UPA e suspeita é de gripe
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/manicure-de-40-anos-morre-em-upa-e-suspeita-e-deh1n1/355005/
Foram confirmados 22 casos de morte por gripe
http://www.diariodigital.com.br/geral/foram-confirmados-22-casos-de-morte-por-gripe/183697/
Rondonópolis registra 5ª morte por suspeita de H1N1
https://www.agoramt.com.br/2019/06/rondonopolis-regista-5a-morte-por-suspeita-de-h1n1/
Adolescente de 16 anos morre com suspeita de dengue hemorrágica na Bahia
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/adolescente-de-16-anos-morre-com-suspeita-de-denguehemorragica-na-bahia/
19 de junho de 2019
FVS confirma novo caso de Doença de Chagas no Amazonas
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/fvs-confirma-novo-caso-de-doenca-de-chagas-noamazonas
Casos prováveis de dengue sobem 501,3% na Bahia; chikungunya e zika reduzem
http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/2068480-casos-provaveis-de-dengue-sobem-5013-na-bahiachikungunya-e-zika-reduzem
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20 de junho de 2019
Exames de laboratório confirmam duas mortes por H1N1 em MT
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/06/20/exames-de-laboratorio-confirmam-duas-mortespor-h1n1-em-mt.ghtml
Município de Uarini (AM) tem mais um caso de doença de Chagas confirmado
http://radios.ebc.com.br/reporter-nacional-amazonia/2019/06/municipio-de-uarini-am-tem-confirmacaode-mais-um-caso-de-doenca
Exames descartam duas mortes por H1N1
https://www.atribunamt.com.br/2019/06/20/exames-descartam-duas-mortes-por-h1n1/
23 de junho de 2019
Após casos confirmados de meningite no AC, especialista fala sobre os riscos da doença
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/06/23/apos-casos-confirmados-de-meningite-no-acespecialista-fala-sobre-os-riscos-da-doenca.ghtml
24 de junho de 2019
Crescem casos de doenças causadas por Aedes Aegypti em RO; chikungunya quase triplica
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2019/06/24/crescem-casos-de-doencas-causadas-por-aedesaegypti-em-ro-chikungunya-quase-triplica.ghtml
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