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CLIPPING
DE MÍDIA

Clipping de Mídia 14/10 a 18/10/2019
18/10/2019
Rumores Nacionais
Estado de São Paulo tem 8,6 mil casos de sarampo
Número de casos confirmados de sarampo chega a seis no Sul de MG
Baixada Santista chega a 117 casos de sarampo confirmados; 317 estão em investigação-SP
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 22 de outubro de 2019.
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Em 4 meses, Mato Grosso do Sul registrou 58 novos casos de zika vírus
Com registro de óleo próximo à divisa com Alagoas, Pernambuco reforça monitoramento do litoral
Rumores Internacionais
Legionnaires’ disease: 3rd death reported in North Carolina outbreak-EUA
Doença de legionários: terceira morte relatada em surto da Carolina do Norte-EUA
Jacksonville: County health officials confirm measles case-EUA
Jacksonville: Autoridades de saúde do condado confirmam caso de sarampo-EUA
New Hampshire reports 2nd Jamestown Canyon virus case, This on in Lanconia-EUA
New Hampshire relata o segundo caso do vírus Jamestown Canyon, em Lanconia-EUA
Samoa Declares Measles Outbreak-Oceania
Samoa declara surto de sarampo-Oceania
Grave: Tifón Hagibis derramó contenido nuclear de Fukushima en río de Japón
Tufão Hagibis derramou conteúdo nuclear de Fukushima no rio Japão
39,456 People Test Positive of Malaria in Bareilly This Year, Higher Than 2018-Índia
39.456 pessoas testam positivo da malária em Bareilly este ano, superior a 2018-Índia

17/10/2019
Rumores Nacionais
Salvador retira 22 toneladas de óleo em apenas 8 horas após chegada de novas manchas - BA
Novas manchas de óleo atingem Japaratinga, AL
Araras confirma mais 4 casos e soma 5 pessoas infectadas por sarampo neste ano - SP
Prefeitura de Piracicaba confirma novos casos de febre maculosa e cidade soma sete - SP
Cinco novos casos de sarampo são confirmados em Limeira e mais dois em Piracicaba - SP
Exame sorológico para diagnóstico mais preciso do zika chega ao mercado
Rumores Internacionais
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 22 de outubro de 2019
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Namibia reports suspected anthrax outbreak, more than 100 affected
Namíbia relata suspeita de surto de antraz, mais de 100 afetados
Samoa Declares Measles Outbreak
Samoa declara surto de sarampo
Aumento do número de casos de sarampo na Europa em 2019
Health alert over eight new measles cases reported in Brisbane - Australia
Alerta de saúde em oito novos casos de sarampo relatados em Brisbane - Austrália
16/10/2019
Rumores Nacionais
Ministério da Saúde estuda estratégias para produção nacional da pentavalente
Exame para identificar Zika vírus é comercializado no país
Cientistas descobrem como parasita mortal passou de gorilas para humanos
Sergipe é segundo estado em situação de emergência por mancha de petróleo
Bahia decreta estado de emergência por manchas de óleo no litoral
Fundação Municipal de Saúde confirma quarto caso de febre do Nilo ocidental no Piauí
Jovem de Itaquaquecetuba morre meses depois de diagnóstico de tipo raro de meningite causada por verme
Rumores Internacionais
OIE notifica 507 novos focos da peste suína, para total de 9.491 surtos no mundo
Cholera – Republic of the Sudan
Cólera - República do Sudão
Yellow Fever: Death toll in Bauchi increases to 22
Febre Amarela: número de mortos em Bauchi aumenta para 22
Yemen reports dengue increase in 2019, Cholera update
Iêmen registra aumento da dengue em 2019, atualização da cólera
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 22 de outubro de 2019
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Salud advierte sobre tercera gran epidemia de dengue en Paraguay
Saúde alerta para terceira maior epidemia de dengue no Paraguai

15/10/2019
Rumores Nacionais
Notificações de mortes de macacos redobram atenção para a Febre Amarela no Estado - Paraná
Vigilância Epidemiológica de São José do Rio Pardo confirma 1º caso de sarampo - São Paulo
Número de casos de sarampo confirmados na Paraíba sobe para onze
Brasil tem mais baixa cobertura da vacina tríplice viral desde 2015, diz Ministério da Saúde
Rumores Internacionais
'Alarming upsurge' in measles has devastating impact, WHO warns
'Surto alarmante' de sarampo tem impacto devastador, alerta a OMS
Pakistan outbreaks 2019: Dengue, typhoid, HIV and more
Surtos no Paquistão 2019: dengue, febre tifóide, HIV e mais
Sweden salmonella outbreak grows to 71 cases, Tomatoes are the likely source
Surto de salmonela na Suécia cresce para 71 casos; tomate é a fonte provável
Libya granted a polio-free certificate for 2018 from WHO
A Líbia concedeu um certificado sem pólio para 2018 da OMS

14/10/2019
Rumores Nacionais
Onze novos casos de sarampo são confirmados na Bahia; estado tem 20 ocorrências no total
Macaco morto com suspeita de febre amarela é encontrado em Eldorado, SP
Água poluída por óleo no Nordeste pode causar conjuntivite química e diarreia
São Paulo tem mais de 6 mil casos e 12 mortes por sarampo
Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 22 de outubro de 2019
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Santa Bárbara d'Oeste confirma segunda morte por gripe H1N1 em 2019; região soma oito casos - São Paulo
Rumores Internacionais
Uma morte a cada 40 segundos: É preciso estar alerta porque é possível prevenir o suicídio
Gripe: DGS avisa que é impossível prever gravidade e recomenda vacinação - Portugal
Enfermedad por el virus del Ebola - República Democrática del Congo
Doença pelo vírus Ebola - República Democrática do Congo
Brote de enfermedad pulmonar asociada al vapeo sigue propagándose - EUA
O surto de doença pulmonar associada ao vaping continua a se espalhar - EUA
Measles outbreak kills more than 4,000 in Congo this year
Surto de sarampo mata mais de 4.000 no Congo este ano
Confirman seis casos de un brote de fiebre Q en Alicante - España
Confirmado seis casos de um surto de febre Q em Alicante - Espanha

Elaborado por: Enfermeiro Epidemiologista Patrício Almeida. Em: 22 de outubro de 2019
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