
 

 

 
 

Notícias Internacionais 

Ressurgimento da coqueluche é atribuído a falhas imunológicas de vacinas acelulares 

21/09/17 – Outbreak News Today 

 

OMS alerta para falta de novos antibióticos e pede mais investimento 

22/09/17 – G1 

 

“Super malária” faz disparar alarmes após rápida disseminação no sudeste asiático 

22/09/17 – DN 

 

Tétano materno e neonatal é eliminado nas Américas 

24/09/17 – Outbreak News Today 

 

Crise econômica coloca em risco progressos contra Aids e malária, alerta casal Gates 

24/09/17 – UOL 

 

Esperma humano pode hospedar até 27 vírus diferentes 

21/09/17 – UOL 

 

Sarampo – Atualização Epidemiológica, OPAS/PAHO 

24/09/17 – ProMED 

 

Hepatite A – USA (Michigan): surto com óbitos 

24/09/17 – ProMED 

 

Hepatite A – Portugal, surto, atualização, aumento do número de casos 

24/09/17 - ProMED 

 

Um quarto dos pacientes com câncer usou maconha medicinal nos EUA, diz estudo 

25/09/17 – G1 

 

 

Notícias Nacionais 

Alto índice de suicídios entre indígenas e idosos no Brasil 

21/09/17 – Yahoo 

 

Morcego com vírus da raiva é encontrado em casa de Curitiba; é o 4ª caso neste ano 

22/09/17 – G1 

 

Dengue durante a gravidez aumenta chances de morte de bebê, mostra estudo 

22/09/17 - UOL 

 

Salvador tem redução no número de casos de dengue, zika e chikungunya 

22/09/17 – Correio 

 

Com mais duas mortes, RS soma 44 óbitos por gripe em 2017 

22/09/17 – Gauchazh 
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http://outbreaknewstoday.com/pertussis-resurgence-attributed-immunological-failures-acellular-vaccines-16590/
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/oms-alerta-para-falta-de-novos-antibioticos-e-pede-mais-investimentos.ghtml
http://www.dn.pt/mundo/interior/super-malaria-torna-se-alarmante-apos-rapida-disseminacao-no-sudeste-asiatico-8791040.html
http://outbreaknewstoday.com/maternal-neonatal-tetanus-eliminated-americas-27189/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/the-new-york-times/2017/09/24/crise-economica-coloca-em-xeque-progressos-na-epidemia-de-aids-e-malaria-diz-relatorio-do-casal-gates.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/09/21/cuidado-semen-pode-hospedar-ate-27-virus-diferentes.htm
http://www.promedmail.org/post/5337962
http://www.promedmail.org/post/5337251
http://www.promedmail.org/post/5338155
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/um-quarto-dos-pacientes-com-cancer-usou-maconha-medicinal-nos-eua-diz-estudo.ghtml
https://br.noticias.yahoo.com/alto-%C3%ADndice-suic%C3%ADdios-ind%C3%ADgenas-idosos-brasil-233315594.html
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/morcego-com-virus-da-raiva-e-encontrado-em-casa-de-curitiba-e-o-4-caso-neste-ano-segundo-a-prefeitura.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/09/22/dengue-durante-a-gravidez-aumenta-chances-de-morte-de-bebe-mostra-estudo.htm
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/salvador-tem-reducao-no-numero-de-casos-de-dengue-zika-e-chikugunya/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2017/09/com-mais-duas-mortes-rs-soma-44-obitos-por-gripe-em-2017-cj7waynbi00t201tga4n89u0o.html


 

 

Cresce movimento de pais contra vacinas 

24/09/17 – Gazeta Online 

 

Vacina contra zika tem potencial para prevenir doença na gestação, diz estudo 

22/09/17 – G1 

 

Teste em humanos da vacina brasileira contra zika é adiado para o fim de 2018 

25/09/17 – JP 

 

Surto de chikungunya atinge todos os bairros de Fortaleza 

25/09/17 – Diário do Nordeste 

 

Obesidade: por que estamos em uma epidemia global? 

25/09/17 – G1 

 

 

Notícias de São Paulo 

Jacareí confirma morte de criança de um ano por febre maculosa 

21/09/17 – G1 
 
Fábrica clandestina de palmito é localizada em Cajati; três são presos 

23/09/17 – A Tribuna 

 

Poluição é o maior vilão da saúde respiratória. Saiba se proteger 

25/09/17 – R7 

 

Em luta por terra, aldeias do Jaraguá convivem com sujeira e doenças 

25/09/17 - UOL 

 

http://www.gazetaonline.com.br/bem_estar_e_saude/2017/09/cresce-movimento-de-pais-contra-vacinas-1014101136.html
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/vacina-contra-a-zika-desenvolvida-pelo-iec-em-belem-previne-a-doenca-na-gestacao.ghtml
http://jovempan.uol.com.br/programas/jornal-da-manha/teste-em-humanos-da-vacina-brasileira-contra-zika-e-adiado-para-o-fim-de-2018.html
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/surto-de-chikungunya-atinge-todos-os-bairros-de-fortaleza-1.1825556
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/blog/5-minutos-com-roberta-cassani/post/obesidade-por-que-estamos-em-uma-epidemia-global.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/jacarei-confirma-morte-de-crianca-de-um-ano-por-febre-maculosa.ghtml
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/fabrica-clandestina-de-palmito-e-localizada-em-cajati-tres-sao-presos/?cHash=da162a7ea285de41f3932405c030c42c
http://noticias.r7.com/saude/poluicao-e-o-maior-vilao-da-saude-respiratoria-saiba-se-proteger-25092017
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2017/09/25/em-luta-por-terra-aldeias-do-jaragua-convivem-com-sujeira-e-doencas.htm

