
 

 

 

 
Notícias Internacionais 

Japão: casos de influenza atingem novo pico pela 3ª semana consecutiva 

10/02/18 – Portal MIE 

 

Ministra da Saúde angolana visita República Democrática do Congo para resposta conjunta de 

combate à cólera 

12/02/18 – DN 

 

Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 informa 20 novos casos de 

norovírus 

12/02/18 – USA Today 

 

Casos de sarampo triplicaram na Europa em 2017 

13/02/18 – CBS News 

 

Remédio experimental promete acabar com o vírus da gripe em um dia 

14/02/18 – Viva Bem 

 

Novo antibiótico encontrado na ‘poeira’ é capaz de combater superbactéria 

14/02/18 – UOL 

 

Vacina contra a febre amarela – dose fracionada, imunogenicidade, abstract 

14/02/18 – The New England Journal of Medicine 

 

 

Notícias Nacionais 

Homens são mais atingidos pela hanseníase no Brasil; menor cuidado com a saúde é um dos 

motivos 

09/02/18 – G1 

 

Brasil: casos de malária aumentaram 48% na região amazônica em 2016-2017 

09/02/18 - ONUBR 

 

Temor de febre amarela motiva massacre de macacos no Rio de Janeiro 

11/02/18 - ISTOÉ 

 

Após as fortes chuvas, caramujos invadem casas na rua dos Caripunas, em Belém  

11/02/18 – G1 

 

Por dia, 60 crianças, em média, são atendidas com doenças respiratórias 

11/02/18 – D24am 

 

Testes rápidos detectam HIV em 19 foliões no Carnaval de Salvador 

12/02/18 – UOL 

 

Casos de sífilis predominam em testes para DSTs no carnaval de Salvador 

14/02/18 - UOL 
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http://www.portalmie.com/atualidade/cotidiano/saude/2018/02/casos-de-influenza-atingem-novo-pico-pela-3a-semana-consecutiva/
https://www.dn.pt/lusa/interior/ministra-da-saude-angolana-visita-rdcongo-para-resposta-conjunta-de-combate-a-colera-9114253.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/ministra-da-saude-angolana-visita-rdcongo-para-resposta-conjunta-de-combate-a-colera-9114253.html
https://www.usatoday.com/story/sports/winter-olympics-2018/2018/02/11/winter-olympics-game-organizers-report-new-norovirus-cases/327019002/
https://www.usatoday.com/story/sports/winter-olympics-2018/2018/02/11/winter-olympics-game-organizers-report-new-norovirus-cases/327019002/
https://www.cbsnews.com/news/measles-cases-in-europe-tripled-last-year-officials-say/
https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2018/02/14/remedio-experimental-promete-acabar-com-o-virus-da-gripe-em-um-dia.htm
https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/bbc/2018/02/14/novo-antibiotico-encontrado-na-poeira-e-capaz-de-combater-superbacteria.htm
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1710430?query=featured_home
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/homens-sao-mais-atingidos-pela-hanseniase-no-brasil-menor-cuidado-com-a-saude-e-um-dos-motivos.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/homens-sao-mais-atingidos-pela-hanseniase-no-brasil-menor-cuidado-com-a-saude-e-um-dos-motivos.ghtml
https://nacoesunidas.org/brasil-casos-de-malaria-aumentaram-48-na-regiao-amazonica-em-2016-2017/
https://istoe.com.br/temor-de-febre-amarela-motiva-massacre-de-macacos-no-rio-de-janeiro/
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/apos-as-fortes-chuvas-caramujos-invadem-casas-na-rua-dos-caripunas-em-belem.ghtml
http://d24am.com/amazonas/por-dia-60-criancas-em-media-sao-atendidas-com-doencas-respiratorias/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/02/12/testes-rapidos-detectam-hiv-em-19-folioes-no-carnaval-de-salvador.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/02/14/mais-de-200-pessoas-sao-diagnosticadas-com-dsts-no-carnaval-de-salvador.htm


 

 

Secretaria de Saúde do Amazonas confirma presença de parasita da Doença de Chagas em 

açaí 

13/02/18 – Portal Amazônia 

 

Cidade baiana vive epidemia de dengue, zika e chikungunya 

12/02/18 – Bahia no Ar 

 

Campo Grande: casos de dengue diminuem e de zika aumentam na capital 

13/02/18 – Capital News 

 

Febre amarela: os enigmas que a ciência ainda não consegue explicar 

14/02/18 – El País 

 

Após diagnóstico de bebê com sarampo, governo de Roraima cobra criação de barreira 

sanitária na fronteira com a Venezuela 

14/02/18 – G1 

 

 

Notícias de São Paulo 

Prefeitura de Monte Mor, Campinas, confirmou na quarta-feira sete casos de raiva em bovinos 

08/02/18 - Correio 

 

SP muda estratégia de combate à febre amarela e tenta se adiantar ao avanço do vírus 

08/02/18 – G1 

 

Carnaval e vacinação contra febre amarela derrubam doação de sangue em SP 

09/02/18 – UOL 

 

Governo de SP confirma primeira morte por febre amarela na Baixada Santista 

09/02/18 – G1 

 

Boato prejudica vacinação contra febre amarela na região da Baixada Santista 

11/02/18 – A Tribuna 

 

Paciente de febre amarela que fez transplante de fígado tem alta em SP 

11/02/18 – G1 

 

Quase 5 mil pessoas são vacinadas em esquema emergencial em SP 

12/02/18 – R7 

 

Mais três bairros de SP entram em campanha contra a febre amarela 

14/02/18 – R7 

 

Mais de 1,2 milhão de pessoas já foram vacinadas desde 25 de janeiro em SP 

12/02/18 – G1 

 

Estado de SP investiga morte de dois irmãos por suspeita de febre amarela 

13/02/18 – G1 

 

Casos suspeitos de dengue triplicam em São Paulo 

14/02/18 - UOL 

 

http://portalamazonia.com/noticias/secretaria-de-saude-do-amazonas-confirma-presenca-de-parasita-transmissor-da-doenca-de-chagas-em-acai
http://portalamazonia.com/noticias/secretaria-de-saude-do-amazonas-confirma-presenca-de-parasita-transmissor-da-doenca-de-chagas-em-acai
https://bahianoar.com/cidade-baiana-vive-epidemia-de-dengue-zika-e-chikungunya/
http://www.capitalnews.com.br/cotidiano/casos-de-dengue-diminuem-e-de-zika-aumentam-na-capital/313927
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/08/politica/1518112590_808611.html
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/apos-diagnostico-de-bebe-com-sarampo-governo-de-rr-cobra-criacao-de-barreira-sanitaria-na-fronteira-com-a-venezuela.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/apos-diagnostico-de-bebe-com-sarampo-governo-de-rr-cobra-criacao-de-barreira-sanitaria-na-fronteira-com-a-venezuela.ghtml
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2018/02/campinas_e_rmc/523150-monte-mor-caca-morcegos-transmissores-de-raiva.html
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/sp-muda-estrategia-de-combate-a-febre-amarela-e-tenta-se-adiantar-ao-avanco-do-virus.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/02/09/carnaval-e-vacinacao-contra-febre-derrubam-doacao-de-sangue-em-sao-paulo.htm
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/mais-saude/noticia/governo-de-sp-confirma-primeira-morte-por-febre-amarela-na-baixada-santista.ghtml
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/cidades/boato-prejudica-vacinacao-contra-febre-amarela-na-regiao/?cHash=2b007f10daa0b1cedda66e53cacb22a9
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/02/paciente-de-febre-amarela-que-fez-transplante-de-figado-tem-alta-em-sp.html
https://noticias.r7.com/saude/quase-5-mil-pessoas-sao-vacinadas-em-esquema-emergencial-em-sp-12022018
https://noticias.r7.com/saude/mais-tres-bairros-de-sp-entram-em-campanha-contra-a-febre-amarela-14022018
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/mais-de-12-milhao-de-pessoas-ja-foram-vacinadas-desde-25-de-janeiro-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/estado-de-sp-investiga-morte-de-dois-irmaos-por-suspeita-de-febre-amarela.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2018/02/14/casos-suspeitos-de-dengue-triplicam-em-sao-paulo-em-janeiro.htm

