
Notícias Internacionais
OMS se prepara para ‘pior cenário’ diante de surto de Ebola no Congo
11/05/18 – Agência Brasil

Pessoas infectadas podem gerar até 80% dos novos casos de dengue
11/05/18 – Diário da Saúde

Portugal: cerca de 13% das intoxicações alimentares obrigam a hospitalização
11/05/18 – Notícias ao Minuto

Identificado vírus suspeito de surto de Guillain-Barré no Peru
11/05/18 – Isto É

Caso de sarampo também é confirmado em Tóquio
11/05/18 – Portal Mie

Sarampo relatado em toda a Inglaterra, Londres, com a maioria dos casos
12/05/18 – Outbreak News Today

Sobe para 35 o número de doentes por surto de salmonela nos EUA
13/05/18 – Gazeta do Povo

Filipinas tem a epidemia de HIV que mais cresce na Ásia
13/05/18 – Outbreak News Today

OMS recomenda que vacina da dengue só seja aplica em quem já teve a doença
14/05/18 – A Tarde

República Democrática do Congo: Atualização - Ebola
14/05/18 - OMS

Notícias Nacionais
Em um ano, casos de conjuntivite passam de 691 para 15 mil mensais, em hospital do Recife
10/05/18 - G1

Sarampo: duas mortes e 103 casos confirmados no Brasil
11/05/18 – Minha Vida

Número de casos confirmados de toxoplasmose em Santa Maria sobe para 271
11/05/18 - G1

Palmas tem o primeiro caso de febre amarela em macaco confirmado em 2018
11/05/18 - G1

ES: Dengue já fez quase cinco mil casos em 2018
11/05/18 – Século Diário

Amapá tem o primeiro caso confirmado de leishmaniose visceral em humano
12/05/18 - G1

Semana Epidemiológica: 20
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https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/amapa-tem-o-primeiro-caso-confirmado-de-leishmaniose-visceral-em-humano.ghtml
http://seculodiario.com.br/38667/15/dengue-ja-fez-quase-cinco-mil-casos-em-2018
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/palmas-tem-o-primeiro-caso-de-febre-amarela-em-macacos-confirmada-em-2018.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/numero-de-casos-confirmados-de-toxoplasmose-em-santa-maria-sobe-para-271.ghtml
http://www.minhavida.com.br/saude/noticias/32967-sarampo-duas-mortes-e-103-casos-confirmados-no-brasil
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/em-um-ano-casos-de-conjuntivite-passam-de-600-para-15-mil-mensais-em-hospital-do-recife.ghtml
http://www.who.int/csr/don/14-may-2018-ebola-drc/en/
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1959811-oms-recomenda-que-vacina-da-dengue-so-seja-aplica-em-quem-ja-teve-a-doenca
http://outbreaknewstoday.com/philippines-fastest-growing-hiv-epidemic-asia-56445/
http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/pecuaria/aves/sobe-para-35-o-numero-de-doentes-por-surto-de-salmonela-nos-eua-3infvk8iu1rnupxo1tnntbfzb
http://outbreaknewstoday.com/measles-reported-throughout-england-london-cases-59040/
http://www.portalmie.com/atualidade/cotidiano/saude/2018/05/caso-de-sarampo-tambem-e-confirmado-em-toquio/
https://istoe.com.br/identificado-virus-suspeito-de-surto-de-guillain-barre-no-peru/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1009330/cerca-de-13-das-intoxicacoes-alimentares-obrigam-a-hospitalizacao
http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=pessoas-infectadas-gerar-ate-80-novos-casos-dengue&id=12782
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-05/oms-se-prepara-para-pior-cenario-diante-de-surto-de-ebola-no-congo


Em um ano, casos de conjuntivite passam de 691 para 15 mil mensais, em hospital do Recife
12/05/18 – EBC

Número de óbitos por H1N1 sobe para 27 no Ceará
12/05/18 – Diário do Nordeste

Paraná registra 9 casos de morte por gripe neste ano
12/05/18 – Paraná Portal

Morre quinta criança com suspeita de infecção pelo vírus da raiva humana no Pará
12/05/18 - G1

Ubá tem quase 500 casos confirmados de dengue em 2018
13/05/18 – G1

Secretaria confirma primeira morte por Raiva Humana no Pará (SESPA); vítima é uma criança
14/05/2018 - G1

Número de casos suspeitos de chikungunya bate recorde em Niterói
14/05/18 – O Globo

Notícias de São Paulo
Levantamento aponta diminuição de criadouros de dengue em São José
11/05/18 - Meon

Infestação de Aedes é alta em nove regiões
11/05/18 – Diário da Região

São Paulo tem 195 mortes por febre amarela
13/05/18 – Notícias ao Minuto

Casos de conjuntivite explodem na cidade de São Paulo
14/05/18 - Metro

https://www.metrojornal.com.br/foco/2018/05/14/casos-de-conjuntivite-explodem-na-cidade-de-sao-paulo.html
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/590288/sao-paulo-tem-195-mortes-por-febre-amarela
https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2018/05/cidades/1106203-infestacao-de-aedes-e-alta-em-nove-regioes.html
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/levantamento-aponta-diminuicao-de-criadouros-de-dengue-em-sao-jose-x
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/numero-de-casos-suspeitos-de-chicungunha-bate-recorde-em-niteroi-22676121
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/secretaria-confirma-primeira-morte-por-raiva-humana-no-para-vitima-e-uma-crianca.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/uba-tem-quase-500-casos-confirmados-de-dengue-em-2018.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/morre-quinta-crianca-com-suspeita-de-infeccao-pelo-virus-da-raiva-humana-no-para.ghtml
https://paranaportal.uol.com.br/cidades/parana-registra-nono-caso-de-morte-por-gripe/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/mobile/cadernos/cidade/numero-de-obitos-por-h1n1-sobe-para-27-no-ceara-1.1937546
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/em-um-ano-casos-de-conjuntivite-passam-de-600-para-15-mil-mensais-em-hospital-do-recife.ghtml

