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Casos de febre amarela em humanos são investigados na Zona da Mata
Exames foram feitos em pacientes de Carangola, Espera Feliz e Orizânia.
Morte de macaco pela doença foi confirmada em Leopoldina.
Pelo menos quatro casos suspeitos de febre amarela em humanos estão sob investigação em
cidades da Zona da Mata. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (7)
pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Carangola e Espera Feliz
apresentaram novos registros nos últimos dias.
Os outros dois casos, em Orizânia e Espera Feliz, que já haviam sido divulgados pelo estado,
permanecem em investigação. Além dos registros suspeitos em humanos, foi confirmada a morte
de um macaco por causa da doença em Leopoldina.
Em todas as investigações, foram feitos exames e
os resultados estão no Instituto Evandro Chagas,
no Pará, que é a referência em febre amarela no
FEBRE AMARELA

país. O resultado não tem previsão para ser

Minas enfrenta surto da doença

divulgado.

Ainda segundo as informações publicadas no boletim estadual, foram notificados 1.076 casos
suspeitos em Minas Gerais, dos quais 272 foram confirmados, em 48 municípios e 747 casos
seguem sob investigação. Nenhuma morte confirmada por febre amarela em humanos na Zona da
Mata e Campo das Vertentes.
Epizootias
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Até esta terça, momento foram confirmadas mortes de quatro macacos infectados por febre
amarela na Zona da Mata, dois deles em Ewbank da Câmara, um em Juiz de Fora e um em
Leopoldina.
Os casos registrados em macacos são divididos em rumores e em investigações. Rumor é quando o
animal é encontrado morto e não é possível coletar material para o exame que diagnosticaria a
causa da morte.
Até agora, em Minas Gerais, foram registrados 124 rumores, 84 em investigação. Outros 93
mortes de macacos por febre amarela foram confirmados

