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Situação epidemiológica em Minas Gerais

Introdução

A febre amarela (FA) é uma doença 
infecciosa febril aguda, não contagio-
sa, causada pelo vírus da febre amarela e 
que possui dois ciclos epidemiológicos de 
transmissão distintos: silvestre e urbano. 

No ciclo silvestre, os mosquitos dos gê-
neros Haemagogus e Sabethes são os mais 
importantes no nosso meio. O homem 
participa como um hospedeiro acidental 
ao adentrar em matas, sem estar devida-
mente imunizado. 

No ciclo urbano, o homem é o único 
hospedeiro com importância epidemioló-
gica e a transmissão ocorre a partir de veto-
res urbanos (Aedes aegypti) infectados. Não 
há confirmação de febre amarela urbana 
no Brasil desde 1942.

O ano de 2017 foi marcado pela ocor-
rência do maior surto de febre amarela 
silvestre no Brasil.  No dia dois de janeiro, 
a Secretaria de Estado da Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG) foi notificada pelas Regio-
nais de Saúde de Teófilo Otoni e Coronel 
Fabriciano sobre a ocorrência de casos 
suspeitos de febre hemorrágica em alguns 
municípios de sua jurisdição, aliada a mor-
tes de primatas não humanos (epizootias). 
A partir da notificação, também foram 
identificados casos suspeitos na Regional 
de Saúde de Manhumirim, seguida da Re-
gional de Governador Valadares. Conside-
rando as características clínicas, evolução 

rápida dos casos e surgimento de notifica-
ções de epizootias, a suspeita principal foi 
de febre amarela silvestre.

Apesar das notificações dos casos te-
rem ocorrido em regiões distantes de Belo 
Horizonte (BH), a Secretaria Municipal de 
Saúde de BH (SMSA-BH) apoiou as ações de 
enfrentamento da SES-MG, inclusive com 
envio de profissionais para as regionais de 
Teófilo Otoni e Coronel Fabriciano, para atu-
ar diretamente nas equipes de campo. Essas 
equipes, em conjunto com a Força Nacional 
e com as respectivas regionais, foram res-
ponsáveis pela organização das seguintes 
ações: intensificação da vacinação, organi-
zação dos fluxos de atendimento e enca-
minhamento dos pacientes suspeitos, trei-
namento das equipes médicas no manejo 
da febre amarela e orientações à população 
sobre a doença e importância de vacinação.

Neste cenário, o Grupo Executivo de 
Controle da Dengue, Chikungunya e Zika 
(GECDCZ) mobilizado para o enfrentamen-
to da maior epidemia de dengue vivencia-
da pelo município e detecção dos primei-
ros casos de Zika e Chikungunya em 2016, 
passou a monitorar também a situação 
epidemiológica da febre amarela. Dessa 
forma, houve um fortalecimento do tra-
balho conjunto intra e inter setorial para o 
planejamento, a execução e a avaliação das 
estratégias implementadas. 

Segundo o Boletim Epidemiológico da Se-
cretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG), atualizado no dia 26 de junho de 
2017, foram notificados 1.147 casos de febre 
amarela, sendo que desses 446 foram confir-

mados, 565 descartados e 136 casos permane-
cem em investigação. O último caso confirma-
do, até o momento, cuja transmissão ocorreu 
em Minas Gerais (autóctone), teve início dos 
sintomas no dia 18 de abril de 2017 (semana 
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Epizootias de primatas não humanos (PNH) na 
SRS BH/SES/MG e no município de Belo Horizonte 

epidemiológica 16/2017). Foram considerados 
confirmados aqueles que apresentaram:

•	Exame	 laboratorial	 detectável	 para	
febre amarela;

•	Exame	 laboratorial	 não	 detectável	
para dengue;

•	Histórico	 vacinal	 (não	 vacinado/va-
cinação ignorada);

•	Sinais	e	sintomas	compatíveis	com	a	
definição de caso;

•	Exames	complementares	que	carac-
terizam disfunções renal e hepática.

Foram notificados 209 óbitos no período 
do surto de febre amarela. Desses, 159 foram 
confirmados para febre amarela, 32 descar-
tados e 18 ainda estão em investigação.

A epizootia é definida como “presença 
de animais ou grupos de animais encon-
trados doentes e/ou mortos, incluindo 
ossadas, sem causa definida, que podem 
preceder a ocorrência de doenças em hu-
manos”. Consiste em um evento sentinela, 
ou seja, fato precursor de grande valor para 
que as ações de intervenção na vigilância 
da febre amarela sejam implementadas.

Em janeiro de 2017, a SES-MG já evi-
denciava surto de FA em várias regiões e 
a vigilância de epizootia de PNH passou 
por intenso incremento. A área de jurisdi-
ção da Superintendência Regional de Saú-

de de Belo Horizonte (SRS BH/SES/MG) é 
composta por 39 municípios, localizados 
próximos a Belo Horizonte. Os municípios 
da SRS-BH foram intensificando progres-
sivamente a notificação de epizootias de 
PNH no SINAN e, ainda, aumento no envio 
de exemplares para análise (Figura 1).

O Laboratório de Zoonoses da Pre-
feitura de Belo Horizonte – LZOON-PBH 
atuou como referência estadual, traba-
lhando com recebimento dos exemplares 
de PNH, triagem, análise de viabilidade e 
coleta de amostras de vísceras para reali-
zação de exames de FA e Raiva.
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Fonte: SINAN/SRS BH - Maio 2017

Figura 1 - Municípios noti fi cadores e número de exemplares de epizooti as de PNH, noti fi cados 
no SINAN, na SRS BH, até maio de 2017

Diferentemente de outras regiões do 
estado que notificaram casos humanos 
autóctones de FA silvestre, a SRS BH noti-
ficou apenas um caso humano autóctone. 
A vigilância de FA nessa região focou nas 
epizootias de PNH, estruturação da rede de 
assistência aos pacientes suspeitos e confir-
mados de FA, vindos das áreas de transmis-
são e intensificação da vacinação contra a 
FA. Trabalhou ainda com o monitoramento 
de pacientes residentes de BH que se des-
locaram para as referidas áreas de risco.

O primeiro e único caso humano de 
FA autóctone, notificado pela SRS BH, foi 
em fevereiro de 2017 e evoluiu a óbito. Era 
residente em Contagem, mas, após inves-
tigação epidemiológica e entomológica 
detectou-se que o referido indivíduo, do 
sexo masculino, esteve na área rural do 

município de Esmeraldas, onde permane-
ceu e trabalhou como pedreiro em uma 
residência por mais de 15 dias (Figura 2).

A primeira notificação de epizootia na 
SRS BH ocorreu em julho/agosto de 2016 
no município de BH, quando houve a cap-
tura de um PNH no distrito do Barreiro. 
A captura do PNH objetivava a coleta de 
material biológico para análise e vigilân-
cia de Raiva mas acusou positividade ao 
exame de FA, segundo exame realizado 
pela FIOCRUZ/PA. Tal resultado laborato-
rial veio tardiamente, após sete meses da 
coleta, em fevereiro de 2017.

Ainda em fevereiro, foram detectados 
os primeiros PNH com resultados positi-
vos para FA em 2017 procedentes de Belo 
Horizonte (Distrito de Venda Nova), Conta-
gem e Betim (Figura 2).
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Fonte: SINAN/SRS BH - Maio 2017

Figura 2 -  Município de infecção para caso humano de febre amarela silvestre e municípios 
com positi vidade por FA em exemplares de primatas não humanos (PNH), na SRS BH, até 
maio de 2017

Todas as ações pertinentes foram de-
senvolvidas nos municípios seguindo o 
critério de risco epidemiológico. Foram 
feitas a avaliação e intervenção em relação 
a diversos fatores: histórico de viagem, 
avaliação de local provável de infecção e 
residência do caso, verificação da situação 
vacinal contra a FA na população, ações 

de controle vetorial, incluindo pesquisa 
entomológica, quando necessário, além 
de ações de educação em saúde.

Em Belo Horizonte, em 2016 e 2017, 
até o mês de maio, foram notificados 116 
casos de epizootia, sendo quatro positivos 
para FA (Figura 3).
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Figura 3 - Distribuição das epizooti as PNH e da positi vidade por febre amarela em PNH, no 
município de Belo Horizonte, 2016-2017*

Fonte: SINAN/GEEPI/GVSI/SMSA-PBH
* dados até junho/2017 
Obs: 1 epizootia de 2016 e 3 em 2017
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Tabela 1 - Casos notificados com suspeita de febre amarela silvestre 
em Belo Horizonte, residentes em outro município, 2017

Fonte: SINAN/CIEVS/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH. Dados atualizados em 28/06/2017.
*Pacientes residentes em municípios pertencentes as respectivas Superintendências Regionais de Saúde
**Pacientes residentes em municípios pertencentes à Superintendência Regional de Saúde de BH
***Pacientes residentes nas respectivas cidades de outros estados brasileiros

Situação epidemiológica em Belo Horizonte

Até o dia 28 de junho, foram notifica-
dos 164 casos suspeitos de febre amarela 
silvestre em Belo Horizonte (BH), sendo 
113 pacientes residentes em outros muni-
cípios e 51 residentes em BH.

Dos 113 casos residentes em outros mu-
nicípios a maioria dos pacientes foram aten-
didos em hospitais públicos da capital 106 
(93,8%) e apenas sete casos em hospitais 
privados (6,2%). Desses 113 casos, 53 (46,9%) 
pacientes são residentes de cidades perten-
centes à Regional de Saúde de Coronel Fabri-
ciano, 16 (14,2%) da Regional de Governador 
Valadares, 13 (11,5%) da Regional de Manhu-
mirim e 6 da Regional de Teófilo Otoni (5,3%). 
As Regionais de Saúde de Diamantina, Bar-
bacena, Sete Lagoas, Varginha e Ponte Nova 
tiveram, cada uma, um paciente suspeito da 

doença atendido no município. Foram noti-
ficados também 16 pacientes residentes em 
cidades da região metropolitana de BH e 
quatro de outros estados, todos com história 
de viagem para o Leste de Minas onde esta-
va ocorrendo o surto da doença.

Foram encaminhadas à Fundação Eze-
quiel Dias (FUNED) 110 (97,3%) amostras 
para realização de exames específicos de 
febre amarela (RT-PCR, isolamento viral e/
ou sorologia IgM). Em relação aos resul-
tados laboratoriais, 77 (68,1%) amostras 
tiveram resultado positivo; 31 (27,4%) 
amostras negativas e apenas duas com re-
sultado indeterminado (Tabela 1).  

A maior parte dos pacientes (77,9%) apre-
sentaram evolução favorável com alta hospi-
talar, entretanto 25 (22,1%) evoluíram a óbito.

 

Coronel Fabriciano* 44 7 1 1 53
Governador Valadares* 14 2 0 0 16
Manhumirim* 10 2 1 0 13
Teófilo Otoni* 4 2 0 0 6
Diamantina* 0 1 0 0 1
Barbacena* 0 1 0 0 1
Sete Lagoas* 1 0 0 0 1
Varginha* 0 1 0 0 1
Ponte Nova* 1 0 0 0 1
Betim** 0 3 0 0 3
Contagem** 0 2 0 0 2
Ribeirão das Neves** 0 1 0 1 2
Esmeraldas** 0 1 0 1 2
Caeté** 0 1 0 0 1
Capim Branco** 0 1 0 0 1
Florestal** 0 1 0 0 1
Itabirito** 0 1 0 0 1
Ibirité** 0 1 0 0 1
Matozinhos** 0 1 0 0 1
Santa Luzia** 0 1 0 0 1
São Paulo*** 2 0 0 0 2
Rio de Janeiro*** 0 1 0 0 1
Curitiba*** 1 0 0 0 1
Total 77 31 2 3 113

IndeterminadoNegativoPositivoRegional de 
Saúde*/Municípios Sem Coleta Total
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Sobre os 51 casos suspeitos de febre 
amarela silvestre em residentes de Belo 
Horizonte, todos tiveram história de via-
gem para locais onde estava ocorrendo o 
surto. Desses, 38 (74,5%) foram atendidos 
em unidades de saúde pública e apenas 13 
(25,5%) em serviços de saúde privado. Fo-
ram realizadas 44 coletas de amostras para 
realização de exame específico de febre 
amarela. Dessas, apenas duas tiveram re-
sultado positivo e 42 negativas. Os outros 
sete casos, sem coleta, foram descartados 
por critério clínico epidemiológico. Dessa 
forma, o município de BH confirmou dois 
casos importados. O primeiro, residente 

do DS Oeste, sexo feminino, 46 anos, com 
evolução favorável e histórico de viagem 
para o município de São Sebastião do Ma-
ranhão pertencente a Regional de Saúde 
de Governador Valadares (Leste de Minas 
Gerais). O segundo caso, paciente resi-
dente do Distrito Sanitário (DS) Centro Sul, 
sexo masculino, 79 anos, com evolução a 
óbito e histórico de viagem para área flo-
restal na Serra do Roncador, no Estado do 
Mato Grosso. Os outros 49 casos foram 
descartados após investigação. Os DS Bar-
reiro e Nordeste notificaram 47% dos casos 
suspeitos de febre amarela (Tabela 2). 

Tabela 2 - Casos notificados com suspeita de febre amarela silvestre, residentes em 
Belo Horizonte, 2017

Fonte: SINAN/CIEVS/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH. Dados atualizados em 28/06/2017.
• Casos confirmados são importados.

 

Barreiro 0 14 14
Centro Sul 1 1 2
Leste 0 6 6
Nordeste 0 10 10
Noroeste 0 9 9
Norte 0 0 0
Oeste 1 6 7
Pampulha 0 2 2
Venda Nova 0 1 1
Total 2 49 51

Distrito TotalDescartadosConfirmados

Vigilância e assistência à saúde

A partir da notificação de um caso sus-
peito, o Centro de Informações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde (CIEVS-BH) dava 
início à investigação e, em conjunto, com a 
Coordenação de Imunização e a Gerência 
de Controle de Zoonoses deflagrava ações 
de vigilância com o objetivo de evitar a cir-
culação do vírus amarílico no meio urbano. 

Durante a investigação, foi verificada a situ-
ação vacinal do paciente e realizada atuali-
zação do cartão de vacinação dos morado-
res das proximidades da residência do caso 
suspeito e/ou no local de atendimento, em 
um raio de 200 metros. Também era reali-
zada a investigação ambiental nas residên-
cias com intensificação do controle vetorial, 
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Tabela 3 - Cobertura vacinal de febre amarela, Belo Horizonte, 2015 a 2017*

Tabela 4 - Cobertura vacinal de febre amarela, MRC, Belo Horizonte, julho de 2017

Fonte: SISREDE/ SIPNI. *Dados atualizados em 31/07/2017.

Fonte: Coordenação de Imunização/GVSI/SMSA-PBH.

como será descrito adiante.
Com a divulgação do surto no estado 

de Minas Gerais em todas as mídias e se-
guindo as recomendações da SMSA, hou-
ve um grande aumento na procura pela 
vacinação de febre amarela, que é a prin-
cipal forma de prevenção. 

Para atender essa demanda foi neces-
sário incrementar a capacidade assistencial, 
sendo feita a contratação de 194 profissio-
nais (151 enfermeiros e 43 auxiliares de en-
fermagem), alocados nos nove distritos sa-
nitários, em especial nas áreas com maiores 
demandas e/ou com epizootias. Nas áreas 
adjacentes às epizootias, os agentes comu-
nitários de saúde realizaram visitas domici-
liares para orientação aos usuários quanto à 
necessidade de vacinação.

A intensificação da vacinação ocorreu 
em todos os cento e cinquenta e dois 
Centros de Saúde, no horário normal de 
funcionamento dos mesmos, e em mais 
seis postos extras: CEREST Barreiro, UPA 
Centro Sul, Serviço de Atenção à Saúde do 
Viajante (DS Centro Sul), Centro de Saúde 
Noraldino de Lima (DS Oeste), UFMG (DS 
Pampulha) e UPA Venda Nova. Esses pos-

tos extras trabalharam com horário esten-
dido (até 21:00h), exceto o posto de vaci-
nação do campus da UFMG. 

Todo esse esforço para vacinar a popu-
lação, aliado à sensibilização dos profissio-
nais e ações de vigilância, resultaram em 
um aumento da cobertura vacinal pas-
sando de 57% para 82%, considerando o 
número de doses aplicadas em relação à 
população geral do município (Tabela 3). 
No Monitoramento Rápido de Cobertura 
da vacina contra FA (MRC), realizado em 
julho de 2017, esse percentual foi ainda 
maior (89,36%), embora na análise por 
faixa etária tenham sido observadas bai-
xas coberturas em menores de um ano 
e maiores de 60 anos, apontando sobre 
a necessidade de ações para melhorar 
esses índices (Tabela 4). O MRC é um es-
tudo amostral, tendo sido visitadas 6.228 
residências e analisados 17.831 compro-
vantes de vacinação. O número de indiví-
duos vacinados foi de 15.935 e 1.896 não 
haviam recebido a vacina. Os principais 
motivos alegados para não se vacinarem 
foram: recusa, medo e contraindicação 
médica, em especial entre os idosos.

 

  Doses aplicadas Cobertura vacinal 
2015 111.238 54% 
2016 140.740 57% 

 2017* 701.709 82% 
 
 

 

6 a 8 m 9m <1 ano 1 - 4a 5 - 10 a 11 - 19 a 20- 59a ≥60a  TOTAL

60,00 60,00
90,78 80,03 45,02 47,04 55,41 44,94 53,45

18,95 52,38 48,41 33,47 30,41 36,20
60,00 90,78 98,98 97,40 95,44 88,88 75,35 89,36

D1 (ou Di)
D1 ou Di+ REV (ref)
Cobertura Geral

Esquema/ Faixa etária
D
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Para atender a demanda de casos 
suspeitos da doença, foi estabelecido e 
pactuado um fluxo de atendimento/inter-
nação com as Unidades de Saúde de re-
ferência. Após a suspeição, o paciente era 
encaminhado à Unidade de Pronto Aten-
dimento e referenciado para internação. 

O Hospital Metropolitano do Barrei-
ro Doutor Célio de Castro foi a referência 
para os residentes de Belo Horizonte e os 
pacientes de outros municípios de Minas 
Gerais, que necessitaram de internação, ti-
veram como referências os hospitais Edu-

ardo de Menezes e o Infantil João Paulo II. 
Nessas unidades de saúde, onde ha-

via maior risco de transmissão da doença, 
instalou-se telas, promovendo dupla pro-
teção: a barreira química pela ação inseti-
cida e a barreira física.

O CIEVS-BH realizou o monitoramen-
to de todos os pacientes internados por 
meio das evoluções clínicas e laboratoriais 
encaminhadas pelos hospitais de referên-
cia. Esses dados foram, regularmente, re-
passados para a SES-MG.

Controle de zoonoses

Em 11 de janeiro de 2017, a Gerência 
Regional de Controle de Zoonoses Barreiro 
foi informada sobre a transferência de cin-
co pacientes com suspeita de FA, prove-
nientes da região do surto, para o Hospital 
Eduardo de Menezes (HEM). Desde então, 
o serviço de Controle de Zoonoses, no in-
tuito de minimizar os riscos de transmis-
são, mobilizou-se para a intensificação das 
ações de monitoramento e controle do 
vetor urbano da doença, o Aedes aegypti. 

Diante do cenário, foram realizadas vi-
sitas técnicas e vistorias para orientação, 
remoção de criadouros e tratamento focal 
(TF) na área do HEM; aplicação de inseti-
cida nos prédios da creche, administração, 
manutenção e ETA (Estação de Tratamento 
de Água) do hospital; orientação para ins-
talação de telas impregnadas com inseti-
cidas em janelas e em  pontos críticos, tais 
como caixas de rede pluvial; intensificação 
do TF para eliminação de focos em raios 
de 200 metros no entorno ao hospital; 
controle vetorial com aplicação espacial 
de inseticida a ultra baixo volume (UBV) 
em áreas adjacentes ao HEM; instalação de 

nova armadilha de oviposição (ovitrampa) 
para monitoramento da presença do vetor, 
bem como a identificação de pontos críti-
cos a serem acompanhados pela adminis-
tração/manutenção do hospital.

Em 23 de janeiro o Laboratório de Zo-
onoses – LZOON recebeu o primeiro pri-
mata não humano (PNH) morto, recolhido 
pelo serviço de Controle de Zoonoses, para 
pesquisa de FA. Desde o registro da epi-
zootia, ações de monitoramento e controle 
do vetor urbano da doença também foram 
intensificadas em um raio de 200 metros 
no entorno à epizootia. O PNH, procedente 
da região de Venda Nova, teve sua epizoo-
tia confirmada para FA no mês de fevereiro. 

Adicionalmente às ações de monito-
ramento e controle do vetor executadas 
pelo serviço de zoonoses municipal, foi 
disponibilizado pela SES-MG um veículo 
para a pulverização espacial de inseticida 
(UBV pesado) na área de ocorrência da 
primeira epizootia confirmada. O raio de 
aplicação do produto estendeu-se a 1 Km, 
tendo em vista a possibilidade de abran-
gência preconizada por aquela secretaria.
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Nesse contexto, onde havia a possibili-
dade de pacientes em período de viremia 
e a circulação do vírus amarílico detecta-
do em PNH, o serviço de Controle de Zoo-
noses do município desenvolveu algumas 
estratégias para vigilância de mosquitos 
transmissores urbanos ou silvestres e 
controle do A. aegypti,  visando a adoção 
de medidas emergenciais para reduzir a 
infestação do vetor urbano da doença, 
principalmente no ambiente onde os ca-
sos suspeitos foram internados, residência 
e/ou no local de hospedagem. Dentre as 
estratégias destacam-se:

•	Priorização	 das	 investigações	 am-
bientais para levantamento de infor-
mações e identificação de situações 
de risco na área da unidade de saú-
de responsável pelo atendimento do 
caso suspeito de FA e na área de resi-
dência ou hospedagem do paciente;

•	Intensificação do TF para eliminação 
de focos do A. aegypti em raios de 200 
metros no entorno da residência de to-
dos os casos suspeitos de FA residentes 
ou hospedados em Belo Horizonte;

•	Intensificação	 do	 TF	 para	 elimina-
ção de focos do A. aegypti em raios 
de 200 metros no entorno das uni-
dades de saúde (centros de saúde, 
unidades de pronto atendimento e 
hospitais) responsáveis pelo atendi-
mento dos casos suspeitos de FA;

•	Vistoria	e	tratamento	de	imóveis	clas-
sificados como pontos estratégicos 
(PE) próximos às unidades de saúde 
responsáveis pelo atendimento dos 
casos suspeito de FA, bem como na 
área de residência ou hospedagem 
de pacientes em Belo Horizonte;

•	Vigilância	 entomológica	 do	 A. ae-
gypti através do monitoramento e 
avaliação das armadilhas de ovipo-
sição (ovitrampas) localizadas pró-
ximo a unidades de saúde respon-
sáveis pelo atendimento dos casos 
suspeitos de FA, bem como na área 
de residência ou hospedagem de 
pacientes em Belo Horizonte;

•	Intensificação	 da	 vigilância	 de	 epi-
zootias de PNH (Tabela 5).

 

Distrito 
Sanitário 

Nº de 
espécimes 

encaminhados 
para análise* 

Nº de epizootias 
confirmadas 
para febre 
amarela 

Nº de epizootias 
descartadas 
para febre 
amarela 

Nº de 
resultados 
pendentes 

Barreiro 3 0 3 0 
Centro Sul 5 1 1 3 
Leste 5 0 2 3 
Nordeste 10 0 4 6 
Noroeste 3 0 2 1 
Norte 6 0 3 3 
Oeste 12 1 5 6 
Pampulha 9 0 2 7 
Venda Nova 3 1 2 0 

Total 56 3 24 29 
 

Tabela 5 – Epizootias de PNH cujos exemplares foram enviados para análise laboratorial, 
capturados em Belo Horizonte, 2017

Fonte: Laboratório de Zoonoses do município de Belo Horizonte. Atualizado em 27/07/2017.
*Animais recebidos pelo Laboratório de Zoonoses em bom estado de conservação e encaminhados à 
Fiocruz, IEC e Funed.
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•	Capacitação	de	agentes	da	Coorde-
nadoria Municipal de Defesa Civil 
para o recolhimento de PNH encon-
trados mortos aos finais de semana 
e encaminhamento ao Laboratório 
de Zoonoses do município, am-
pliando a oportunidade de coleta 
de material para detecção do vírus 
amarílico.

•	Intensificação	do	TF	para	eliminação	
de focos do A. aegypti em raios de 
200 metros quando na ocorrência 
de epizootia.

•	Identificação de corredores ecológi-
cos representativos no município para 
ações de monitoramento, avaliação 
de risco e orientação à população.

•	Controle	 vetorial	 com	 aplicação	
espacial de inseticida a ultra baixo 
volume (UBV) com a utilização de 
bomba costal motorizada, quando 
indicado, considerando riscos iden-
tificados - raio de 200 metros tendo 

em vista risco iminente no entorno 
à residência, unidade de saúde e/ou 
epizootia;

•	Avaliação	junto	à	Gerência	de	Assis-
tência (GEAS) para a instalação de 
telas impregnadas com inseticida 
em hospitais e Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) do município;

•	Vistoria em parques municipais para 
orientação sobre a vigilância de epi-
zootias e imunização dos funcionários;  

•	Vistorias em instituições com grande 
circulação de pessoas, para orienta-
ções sobre o controle do vetor urbano, 
vigilância de epizootias e imunização; 

•	Realização	de	capturas	entomológi-
cas em locais estratégicos do muni-
cípio por pesquisadores da Fiocruz-
-RJ, SES-MG e técnicos do controle 
de zoonoses para identificação ta-
xonômica de vetores silvestres e 
urbanos da doença e verificação da 
infecção pelo vírus (Tabela 6).
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Local de 

coleta 
Período de 

coleta 
Espécie Quantidade Resultado 

Jardim 
Zoológico de 

Belo Horizonte 

10 a 
12/02/2017 

Sa. albiprivus 12 Todas as amostras 
negativas 

Sabethes sp. 10 Todas as amostras 
negativas 

Sabethes (Dav) 
sp. 1 Todas as amostras 

negativas 

Wy. confusa 2 Todas as amostras 
negativas 

Wyeomya sp. 2 Todas as amostras 
negativas 

Ps. ferox? 1 Todas as amostras 
negativas 

Psorophora sp. 1 Todas as amostras 
negativas 

Ae. scapularis 49 Todas as amostras 
negativas 

Ps. ferox 1 Todas as amostras 
negativas 

Ae. albopictus 5 Todas as amostras 
negativas 

Hg. 
leucocelaenus 3 Todas as amostras 

negativas 
Região de 

Venda Nova 
09 a 

13/02/2017 Ae. aegypti 110 Todas as amostras 
negativas 

Mata da Baleia 21 a 
24/03/2017 

Aedes. sp 180 Aguardando resultado* 
Haemagogus. 

sp 92 Aguardando resultado* 

Limatus sp 144 Aguardando resultado* 
Psorophora sp 10 Aguardando resultado* 

 

Tabela 6 - Capturas entomológicas realizadas no município de Belo Horizonte para pes-
quisa de vetores urbanos e silvestres da febre amarela, 2017

Fonte: Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários (LATHEMA/IOC/FIOCRUZ/MS). Rio de Janeiro,  
2017. Núcleo de Entomologia (SES-MG / FUNED). Belo Horizonte, 2017. *Atualizado em 31/05/2017.

Considerações finais

A cada novo evento de interesse para a 
Saúde Pública os gestores e trabalhadores 
do SUS-BH são desafiados a implementar, 
em tempo oportuno, ações e estratégias 
para combater e controlar a transmissão 
e disseminação de agravos e doenças. 
Diante do surto de FA no estado de Minas 
Gerais, o desafio era maior: não permitir a 
urbanização da febre amarela. No Brasil, a 
forma urbana da doença está erradicada 
desde 1942, tendo os últimos casos, em 

número de três, ocorrido em Sena Madu-
reira, no estado do Acre. 

A Secretaria municipal articulada e forta-
lecida com o trabalho multiprofissional, in-
ter e intra setorial, não mediu esforços para 
evitar uma epidemia no município, agindo 
de maneira integrada e segura em todos os 
pontos de atuação. Em um município tão 
grande e heterogêneo as ações programa-
das para o enfrentamento da doença foram 
prontamente implementadas, evitando a 
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urbanização do vírus da FA e promovendo a 
proteção da população. Exemplo disso foi a 
interdição e reabertura dos parques da capi-
tal conforme avaliação de risco e monitora-
mento contínuo das epizootias.

  Ainda são necessários muitos avanços, 
principalmente na agilidade da análise e re-

sultado de exames para diagnóstico da FA 
em primatas não humanos, que são reali-
zados por outros órgãos. Mas, cada desa-
fio proporciona a reflexão, mudanças nos 
processos de trabalho, melhoria da articu-
lação entre os atores envolvidos e adoção 
de medidas apropriadas e oportunas.
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