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Saúde faz varredura em bairros após macaco encontrado em Varginha, MG
Animal foi encontrado morto em mata próximo ao Parque Rinaldi.
Prefeitura também vai intensificar vacinação em bairros próximo a mata.

A Prefeitura de Varginha (MG) começou uma varredura depois que um macaco foi encontrado
morto no bairro Parque Rinaldi. O corpo do animal foi encaminhado para Belo Horizonte (MG)
pela Secretaria de Saúde, que investiga se ele estaria contaminado pela febre amarela. A Saúde do
município também vai intensificar a vacinação nos bairros próximos ao local onde o macaco foi
encontrado.

A varredura nas matas do entorno do Parque Rinaldi começou logo depois que o animal foi
encontrado. A força-tarefa é pra encontrar mais animais mortos ou doentes. Esses animais, micos,
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macacos, serão capturados e levados para fazer análise, explica o encarregado da vigilância
ambiental, José Donizete de Souza.

O animal, que foi encontrado morto por um morador na mata, é um sagui adulto. Ele foi recolhido
e levado para o Instituto Evandro Chagas na capital mineira. O exame que vai dizer as causas da
morte deve ficar pronto em até 30 dias.
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No bairro, moradores estão preocupados e dizem que não é difícil ver micos e saguis no local. A
gente sempre vê nos fios, nas árvores, conta a professora Miriam Costa Gonçalves. Com as
doenças, mortes, a gente preocupa, completa a auxiliar de serviços gerais Andreia Aparecida Silva.

Mesmo sem o resultado do exame, neste fim de semana, a Secretaria de Saúde vai fazer um
mutirão nos bairros próximos ao que o animal foi encontrado. Além disso, devem receber a dose
da vacina contra a febre amarela moradores dos bairros Parque Rinaldi, Jardim Estrela I e II, San
Marino, Alto dos Pinheiros, Jardim Mont Serrat e Jardim Corcetti.

Nós vamos em cada casa, nós temos duas equipes que vão fazer esse trabalho lá, vamos vacinar a
população casa a casa, explica o secretário de Saúde, Mário Terra.

O secretário afirmou ainda que todas as providências estão sendo tomadas para impedir um
possível surto da doença na cidade. “Quando a gente acha uma possível contaminação, a gente
tem que adotar as medidas como se positivo fosse [o resultado do exame]. E a gente espera que
este seja um caso que vai dar negativo, mas a gente tem que agir como se positivo fosse”.

Macacos na região

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou na tarde desta quinta-feira (9) que as mortes de
mais dois macacos estão sendo investigadas no Sul de Minas por conta da febre amarela.
Conforme a informação divulgada no boletim diário sobre a doença, estão sendo investigadas
mortes em Lavras (MG) e Três Pontas (MG).
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O animal encontrado em Varginha ainda não consta no relatório oficial da Secretaria de Estado de
Saúde. Conforme a secretaria informou ao G1, o caso deverá aparecer como "em investigação"
assim que ele for notificado e a Regional de Saúde informar o Estado.

O relatório também confirmou que um macaco encontrado morto em Poços de Caldas (MG)
realmente morreu por conta da doença. A informação já havia sido divulgada pela Prefeitura
Municipal de Poços de Caldas (MG) nesta quarta-feira. Por conta disso, a prefeitura da cidade
ampliou o horário de vacinação.

Além desses casos, o relatório confirma que há rumores de primatas mortos em mais nove cidades
do Sul de Minas, no entanto, os casos não evoluíram para investigação. Há rumores nos
municípios de Campestre, Claraval, Andradas, Caldas, Ibitiúra de Minas, Ouro Fino e Campanha.

Por enquanto, foram confirmados quatro casos de febre amarela no Sul de Minas, todos em
Delfinópolis (MG). Também foram confirmadas pela secretaria três mortes no município por conta
da doença. Uma outra morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de São Paulo.

