
Vacinação contra febre amarela é reforçada em Belo
Horizonte

Cinco macacos foram encontrados mortos na cidade; relação de uma das mortes com a doença foi

confirmada, e os outros quatro casos são investigados.

Por G1 MG, Belo Horizonte
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Quem foi se vacinar no posto extra montado na UFMG enfrentou fila nesta quarta-feira (15) (Foto: Reprodução/TV

Globo)
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A vacinação contra a febre a amarela começou a ser reforçada, nesta quarta-feira (15),

em Belo Horizonte. A medida foi adotada depois que macacos foram encontrados

mortos na capital mineira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA),

cinco óbitos de primatas foram registrados. Em um dos casos, ocorrido no bairro

Copacabana, em Venda Nova, a relação com a doença foi confirmada. Os outros

quatro casos são investigados.

Inicialmente, o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, anunciou que

cinco postos extras seriam instalados na cidade. Nesta quarta, a assessoria da

SMSA informou que serão quatro unidades a mais, além dos 150 centros de saúde,

que também oferecem a vacina.

“A morte de um animal desse é um sinal de alerta para nós e é um sinal de que nós

temos que tomar algumas medidas que evitem colocar a população da cidade em

risco. A última coisa que a gente quer é urbanizar a febre amarela", disse o secretário

na segunda-feira (13). A febre amarela urbana não existe no Brasil desde 1942, e não

há notificação de casos em que a contração da doença tenha ocorrido na capital.

Um dos postos extras foi montado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),

na Pampulha, e deve funcionar até esta sexta-feira (17). Quem aproveitou para se

vacinar no local enfrentou fila na manhã desta quarta. “Não achei que fosse encher
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tanto. Isso significa que o negócio da febre amarela está grave mesmo. Então, a gente

tem que vi, olhar mesmo, tomar a vacina”, disse a assistente de compras Simone Silva.

Segundo a secretaria, outro posto extra foi montado no Centro de Saúde Betânia, na

Região Oeste. Lá, segundo a assessoria da pasta, a intensificação na imunização não

tem data para ser encerrada. Um dos macacos mortos foi encontrado no Parque

Jacques Cousteau, que também fica no bairro Betânia. Como medida preventiva, o

local foi fechado à visitação.

Postos extras ainda estão previstos nas regiões Barreiro e Venda Nova. Os locais em

que vão funcionar ainda não foram divulgados.

Em Belo Horizonte, só neste ano, 278.463 pessoas foram vacinadas contra a febre

amarela. Na avaliação do secretário de Saúde, a capital tem uma boa cobertura vacinal.

Cerca de 70% da população adulta já recebeu a vacina, e aproximadamente 98% das

crianças com até 4 anos estão imunizadas.

Internações no Hospital do Barreiro

A SMSA também informou que cinco moradores de Belo Horizonte foram internados

no Hospital Municipal Doutor Célio de Castro (HMDCC), mais conhecido como Hospital

do Barreiro, com suspeita de febre amarela. Todos eles, segundo a secretaria, já

tiveram alta e viajaram para cidades em que há casos da doença confirmados ou em

investigação. Por isso, de acordo com a SMSA, a possível transmissão aconteceu fora

da capital mineira.

SAIBA MAIS

Parque da Região Oeste de BH é interditado após morte de macaco

BELO HORIZONTE
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MAIS DO G1

LAVA JATO · HÁ 52 MINUTOS

Por 8 votos a 1, STF nega liberdade a Eduardo Cunha
Ex-presidente da Câmara está preso desde outubro, acusado de receber propina relacionada a contratos

da Petrobras.

NORMA SUSPENSA · HÁ 2 HORAS

Senado dos EUA libera venda
de armas para pessoas com
transtornos mentais
Senadores derrubaram norma de Obama após

massacre.

TRAVESSIA NA NEVE · HÁ 5 HORAS

Imigrantes perdem dedos ao
cruzar fronteira entre EUA e
Canadá
Entenda por que eles se arriscam em temperaturas

de -20º C.

MERCADOS · HÁ 10 MINUTOS

Bovespa tem forte alta e
atinge maior patamar em
quase 5 anos

Dólar cai e fecha abaixo de R$ 3,07
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ATÉ 31 DE JULHO · HÁ 5 HORAS

Quem perder prazo não
poderá sacar FGTS inativo, diz
Caixa

Abril deve ser o mês com mais saques do FGTS

1/3 das pessoas que podem sacar conta inativa é

de SP

BLOG DA ANDREIA SADI · HÁ 5 HORAS

Cotado para a Justiça, Velloso
diz que Lava Jato é 'intocável'

Temer revela conversa de 1h com ex-ministro do

STF

CAMAROTTI: 'Aceitaria, mas não fui convidado',

desabafa deputado indicado pelo PMDB

JUSTIÇA · HÁ 2 HORAS

Celso de Mello admite enviar
caso Moreira Franco ao
plenário do STF
'Se tiver recurso vai ao plenário', diz ministro do STF.
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SEU BOLSO · HÁ 7 HORAS

Chamada entre fixo e móvel
ficará até 19% mais barata,
diz Anatel
Ligações interurbanas também cairão até 12%.

APOSENTADORIA · HÁ 3 HORAS

Mesmo com reforma, Previdência precisará de novo
financiamento em 10 anos, diz Padilha
Chefe da Casa Civil foi ouvido em comissão na Câmara.
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