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verificação das áreas técnicas e mantém o texto conforme fontes originais.
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Dengue: casos registrados têm alta de 400% em relação a
09/11/2022 2021; Sesa realiza capacitação para controlar a doença e
inicia preparativos para o Dia D

https://cbncuritiba.com.br/materias/denguecasos-registrados-tem-alta-de-400-emrelacao-a-2021-sesa-realiza-capacitacaopara-controlar-a-doenca-e-inicia-preparativospara-o-dia-d/
https://www.bandab.com.br/curitiba/curitibaquase-dobra-media-de-novos-casos-da-covid19-em-7-dias/

09/11/2022

Curitiba quase dobra média de novos casos da Covid-19 em
7 dias

10/11/2022

Ponta Grossa é a cidade com mais casos de envenenamento https://ricmais.com.br/saude/ponta-grossa-ea-cidade-com-mais-casos-depor escorpião no PR
envenenamento-por-escorpiao-no-pr/

16/11/2022

Saúde reforça recomendação de uso de máscaras em
Curitiba

16/11/2022 Paraná confirma mais quatro casos de varíola dos macacos

DATA

EVENTO

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2022/1
1/16/parana-confirma-mais-quatro-casos-devariola-dos-macacos.ghtml

LINK

Fiocruz identifica subvariante BA.5.3.1 do coronavírus no
10/11/2022
Amazonas

14/11/2022

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2022/1
1/16/saude-reforca-recomendacao-de-uso-demascaras-em-curitiba.ghtml

Funcionário sofre intoxicação após derramar ácido em
laboratório de Cuiabá

https://www.noticiasaominuto.com.br/ultimahora/1964437/fiocruzidentificasubvarianteba531-do-coronavirus-noamazonas
https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudo
s/167569

Covid: Ministério da Saúde recomenda uso de máscara após
14/11/2022
avanço de casos

https://www.noticiasaominuto.com.br/ultimahora/1965687/covid-ministerio-da-sauderecomenda-uso-de-mascara-apos-avanco-decasos

16/11/2022 Belém registra surto de doença de Chagas | SBT Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=oHPwsSSi
i8w

Surto de meningite: quatro estados já apresentam alta no
16/11/2022
número de casos da doença

https://www.canudosacontece.com/2019/notic
ia/9254/surto-de-meningite-quatro-estados-jaapresentam-alta-no-numero-de-casos-dadoenca

16/11/2022 Sobe para 115 os casos de ‘urina preta’ no Amazonas

https://www.portaltucuma.com.br/sobe-para115-os-casos-de-urina-preta-no-amazonasmb14/

https://redcap.saude.pr.gov.br/surveys/?s=9LHE4JNJJ3
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Tripledemia: os 3 vírus respiratórios que lotam hospitais nos
08/11/2022
EUA e América Latina

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2
022/11/08/tripledemia-os-3-virus-respiratoriosque-lotam-hospitais-nos-eua-e-americalatina.htm

600.000 doses de vacina contra cólera chegam ao Líbano
10/11/2022
em meio a surto em evolução

https://www.emro.who.int/lbn/lebanonnews/600-000-doses-of-cholera-vaccinearrive-in-lebanon-amidst-evolvingoutbreak.html

17/11/2022 Possível caso de ebola investigado no Reino Unido

https://www.telegraph.co.uk/globalhealth/science-and-disease/possible-ebolacase-investigated-colchester-hospital/

16/11/2022

México começará a vacinar aves para bloquear variante da
gripe aviária

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/
granjeiros/333353-mexico-comecara-avacinar-aves-para-bloquear-variante-da-gripeaviaria.html#.Y3dfDHbMKUk

https://redcap.saude.pr.gov.br/surveys/?s=9LHE4JNJJ3

