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DATA EVENTO LINK

29/03/2023
Paraná registra aumento de 80% dos casos de 

chikungunya nesta semana

https://aerp.org.br/redeaerp/parana-
registra-aumento-de-80-dos-casos-de-
chikungunya-nesta-semana/

28/03/2023

Alta de casos de doença que atinge gatos e humanos 

será debatida pela Promotoria de Proteção ao Meio 

Ambiente de Curitiba

https://www.bemparana.com.br/noticias/p
arana/alta-de-doenca-que-atinge-gatos-e-
humanos-sera-tema-de-debate-entre-
gestores-e-promotoria-de-protecao-ao-
meio-ambiente-de-curitiba/

26/03/2023
Segundo caso do ano de raiva em morcegos é 

confirmado na Grande Curitiba

https://www.bemparana.com.br/noticias/p
arana/segundo-caso-do-ano-de-raiva-em-
morcegos-e-confirmado-na-grande-curitiba-
veja-onde/

O Clipping é a documentação da busca de rumores que estratifica as notícias de interesse em saúde pública de acordo com a tipologia de acontecimentos e, ainda,
segundo o local de ocorrência: municipal, estadual, nacional e internacional, uma detecção precoce para que possam ser verificadas junto às áreas técnicas municipais
quanto a sua veracidade e impacto na saúde da população, além da avaliação de acordo com a ameaça à saúde pública. A publicação do Clipping é realizada sem a
verificação das áreas técnicas e mantém o texto conforme fontes originais.

https://redcap.saude.pr.gov.br/surveys/?s=9LHE4JNJJ3
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30/03/2023 Campinas tem explosão de casos de "mão-pé-boca"
https://portalcbncampinas.com.br/2023/03
/campinas-tem-explosao-de-casos-de-mao-
pe-boca/

29/03/2023 Anvisa suspende alimentos da marca Fugini
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/noticias-anvisa/2023/anvisa-
suspende-alimentos-da-marca-fugini

29/03/2023

SC decreta emergência em saúde para combater 

casos de dengue e reformar hospitais em situação 

precária

https://g1.globo.com/sc/santa-
catarina/noticia/2023/03/29/sc-decreta-
emergencia-em-saude-para-combater-
casos-de-dengue-e-reformar-
hospitais.ghtml

29/03/2023
Síndrome respiratória ataca crianças em Cuiabá e 

unidades de saúde têm superlotação

https://www.reportermt.com/geral/unidad
es-de-saude-de-cuiaba-tem-aumento-na-
procura-por-atendimento-e-sofrem-com-
superlotacao/188360

29/03/2023
Casos de esporotricose têm alta nos últimos dois 

anos

https://portal.diadema.sp.gov.br/casos-de-
esporotricose-tem-alta-nos-ultimos-dois-
anos/

25/03/2023

Alerta para o RS: cidades uruguaias que fazem 

fronteira com o Brasil irão vacinar aves contra 

influenza

https://farrapo.com.br/noticias-
detalhe/2/rio-grande-do-sul/31103/alerta-
para-o-rs-cidades-uruguaias-que-fazem-
fronteira-com-o-brasil-irao-vacinar-aves-
contra-influenza.html
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30/03/2023
MINSAL relata primeiro caso humano de gripe aviária 

no Chile

https://www.minsal.cl/minsal-informa-
primer-caso-humano-de-gripe-aviar-en-
chile/#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Sa
lud%20informa,estable%20dentro%20de%2
0su%20gravedad.

29/03/2023
OMS muda orientação e recomenda apenas 2 doses 

de vacina contra a covid

https://revistaoeste.com/mundo/oms-
muda-orientacao-e-recomenda-apenas-
duas-doses-de-vacina-contra-a-covid/

29/03/2023
Homem infectado com fungo mortal de planta é o 

primeiro caso do mundo

https://www.msn.com/en-
us/health/medical/man-infected-with-
deadly-plant-fungus-in-world-first-case/ar-
AA19dICE?ocid=hpmsn&cvid=1cdc614389e4
4287a5a72c6e21246642&ei=157

29/03/2023
OMS investiga nova linhagem do coronavírus após 

pico de casos na Índia

https://www.metropoles.com/saude/oms-
investiga-nova-linhagem-do-coronavirus-
apos-pico-de-casos-na-india

27/03/2023
Kirundo-Muyinga: surge uma doença misteriosa com 

sintomas semelhantes aos do vírus Ebola

https://www.sosmediasburundi.org/2023/0
3/27/kirundo-muyinga-une-maladie-
mysterieuse-dont-les-symptomes-
ressemblent-a-ceux-du-virus-ebola-fait-son-
apparition/

23/03/2023
Peru registra primeiro caso de pólio em 32 anos; 

paciente é um bebê indígena

https://noticias.r7.com/saude/peru-
registra-primeiro-caso-de-polio-em-32-
anos-paciente-e-um-bebe-indigena-
23032023
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