
 

 

 

 
Notícias Internacionais 

Angola: malária mata mais de 200 pessoas em 42 dias em Uíge 

13/02/18 - Voa 

 

França vive epidemia de sarampo; ministra pede que população se vacine 

14/02/18 - RFI 

 

Filipinas interrompe o programa de vacinação contra dengue 

15/02/18 – Contagion Live 

 

Vacina sazonal contra a gripe foi 36% eficaz, dizem especialistas nos EUA 

15/02/18 – Yahoo 

 

FAO exige políticas de Estado para reduzir fome e obesidade na América Latina 

15/02/18 – Yahoo 

 

Embaixador no Brasil confirma outros 2 casos de chilenos com febre amarela 

16/02/18 – El Mostrador 

 

Bolívia: Quinto caso de morte por raiva humana relatada 

16/02/18 – Los Tiempos 

 

Francesa que viajou por Minas Gerais é diagnosticada com febre amarela 

16/02/18 - UOL 

 

Pesquisadora dos EUA culpa indústria e médicos por crise de opioides 

17/02/18 – Folha de São Paulo 

 

Brasileiros procuram muito em pagam caro por vacina de febre amarela nos EUA 

18/02/18 – UOL 

 

 

Notícias Nacionais 

Após casos de doenças de chagas, cidades no AM recebem orientação contra riscos de 

contaminação do açaí 

13/02/18 – G1 

 

Saúde alerta sobre proliferação do barbeiro de Chagas no DF 

14/02/18 – Correio Braziliense 

 

Clima quente e umidade fazem a dengue avançar no Espírito Santo durante o verão 

15/02/18 – ES Brasil 

 

Casos de meningite aumentam em Uberaba; Departamento de Vigilância em Saúde nega surto 

15/02/18 – G1 

 

Estoque da vacina BCG está zerado há mais de dez dias em postos de saúde do DF 

16/02/18 – G1 
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https://www.voaportugues.com/a/uige-malaria-mais-de-200-pessoas-em--42-dias/4251925.html
http://br.rfi.fr/franca/20180214-franca-vive-epidemia-de-sarampo-ministra-pede-que-populacao-se-vacine
http://www.contagionlive.com/news/philippines-halts-major-dengue-vaccination-program-because-vaccine-may-increase-risk-of-severe-disease
https://br.financas.yahoo.com/noticias/vacina-sazonal-gripe-foi-36-eficaz-dizem-especialistas-211720334--finance.html
https://br.noticias.yahoo.com/fao-exige-pol%C3%ADticas-estado-reduzir-fome-obesidade-am%C3%A9rica-192124564--sector.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/02/16/embajador-en-brasil-confirma-otros-2-casos-de-chilenos-con-fiebre-amarilla/
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180216/reportan-quinto-caso-muerte-rabia-humana
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2018/02/16/francesa-que-viajou-por-minas-gerais-e-diagnosticada-com-febre-amarela.htm
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/02/pesquisadora-dos-eua-culpa-industria-e-medicos-por-crise-de-opioides.shtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/02/18/brasileiros-procuram-muito-e-pagam-caro-por-vacina-de-febre-amarela-nos-eua.htm
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/apos-casos-de-doenca-de-chagas-cidades-no-am-recebem-orientacao-contra-riscos-de-contaminacao-do-acai.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/apos-casos-de-doenca-de-chagas-cidades-no-am-recebem-orientacao-contra-riscos-de-contaminacao-do-acai.ghtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/02/14/interna_cidadesdf,659799/saude-alerta-sobre-proliferacao-do-barbeiro-em-periodo-de-chuva.shtml
http://esbrasil.com.br/dengue-avanca-no-estado/
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/casos-de-meningite-aumentam-em-uberaba-departamento-de-vigilancia-em-saude-nega-surto.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/estoque-da-vacina-bcg-esta-zerado-ha-mais-de-10-dias-em-postos-de-saude-do-df.ghtml


 

 

 

Bahia: Casos de conjuntivite no Carnaval crescem 1.000% em Salvador 

16/02/18 - Correio 

 

Em Corumbá, 848 casos de conjuntivite foram registrados até o início de mês 

16/02/18 – O Pantaneiro 

 

Olho vermelho? Aglomeração, calor e "glitter" aumentam casos de conjuntivite 

19/02/18 - UOL 

 

RS: Mulher é presa suspeita de aplicar ‘vacinas falsas’ de febre amarela 

15/02/18 - UOL 

 

Instituto Evandro Chagas recomenda que combate ao mosquito Aedes albopictus seja 

intensificado 

16/02/18 – UOL 

 

Número de mortes por febre amarela no País sobe para 154 

17/02/18 – Terra 

 

 

Notícias de São Paulo 

Vacina contra malária tem resultados promissores 

16/02/18 – Jornal da USP 

 

Chega a 5 o número de casos autóctones de febre amarela na cidade de SP 

16/02/18 – UOL 

 

SP vacinou 3 milhões na campanha contra febre amarela, 33% da meta 

16/02/18 – G1 

 

Bragança Paulista (SP) confirma duas primeiras mortes por febre amarela 

17/02/18 – UOL 

 

Campanha de vacinação contra a febre amarela é prorrogada na capital paulista 

18/02/18 - Yahoo 

 

 

http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bloco-do-atestado-casos-de-conjuntivite-no-carnaval-crescem-1000/
http://www.opantaneiro.com.br/saude/em-corumba-848-casos-de-conjuntivite-foram-registrados-ate-o-inicio/137149/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/02/19/aglomeracao-calor-piscina-e-glitter-sao-causas-de-conjuntivite-no-verao.htm
https://notisul.com.br/seguranca/131850/braconortense-e-presa-no-rs-por-aplicar-vacinas-sem-remedios-e-reutilizar-agulhas-em-pacientes
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2018/02/16/evandro-chagas-combate-ao-mosquito-tigre-asiatico-deve-ser-intensificado.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2018/02/16/evandro-chagas-combate-ao-mosquito-tigre-asiatico-deve-ser-intensificado.htm
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/numero-de-mortes-por-febre-amarela-no-pais-sobe-para-154,75c5004612c42cd75f50fbf477db4ee9kpb1inqu.html
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/vacina-contra-malaria-tem-resultados-promissores/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2018/02/16/chega-a-5-o-numero-de-casos-autoctones-de-febre-amarela-na-cidade-de-sp.htm
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/sao-paulo-vacinou-3-milhoes-na-campanha-contra-febre-amarela-33-da-meta.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/02/17/braganca-paulista-sp-confirma-duas-primeiras-mortes-por-febre-amarela.htm
https://br.noticias.yahoo.com/campanha-vacina%C3%A7%C3%A3o-contra-febre-amarela-184500111.html

