
Sobre os casos de Influenza A (H1N1) em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMSA) informa:

1) No dia 02/07/09, até às 16 horas, foram confirmados mais 4 casos da doença por exames 
laboratoriais.  

2) Com esses novos casos, Belo Horizonte tem hoje  75 casos confirmados, 159 suspeitos e 
132 descartados.

Confirmados Suspeitos Descartados Total

75 159 132 366

3) Os últimos quatro casos confirmados por exames laboratoriais são:

Evolução Idade / Sexo Procedência
Confirmado 25 (M) Contato pessoa Argentina
Confirmado 36 (M) Argentina
Confirmado 10 (M) Colégio Marista
Confirmado  09  (M) Colégio Marista

4) A  SMSA  orientou  o  Colégio  Santa  Maria  do  Coração  Eucarístico,  no  bairro  Coração 
Eucarístico, a interromper temporariamente as aulas, a partir de amanhã, de três salas de 
alunos do 4º Ano (turno da tarde). No colégio, trigêmeos de 9 anos – dois do sexo masculino e 
um feminino  –  apresentaram o sintomas  da doença,  depois  de contato  com colegas  que 
estudam no Colégio Marista e moram no mesmo condomínio. 
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A partir da próxima semana, de 08 a 10 de julho, 240 profissionais da rede suplementar de saúde 
vão receber capacitação para atuar no diagnóstico,  acompanhamento e coleta de material  de 
exames de casos suspeitos de gripe Influenza A (H1N1).

O objetivo é integrar e padronizar o atendimento aos casos de Influenza A, tanto na rede pública 
quanto na rede privada de saúde. Os profissionais que receberem o treinamento irão integrar o 
PAD (Programa de Atenção Domiciliar)  da rede suplementar e se tornarão multiplicadores em 
seus locais de atuação. 

A  estratégia  foi  decidida  em  reunião  hoje,  com  representantes  das  Secretarias  Municipal  e 
Estadual de Saúde,  Associação Médica de Minas Gerais  e IBEDESS (Instituto Brasileiro  para 
Estudo e Desenvolvimento do Setor de Saúde). Todos os planos de saúde (Unimed, Santa Casa, 
Golden  Cross,  Unidas,  Saúde  Bradesco,  entre  outros)  participaram  da  discussão  e  terão 
profissionais treinados. 

O fluxo  de  atendimento  de  casos  suspeitos  de  contaminação  pelo  vírus  H1N1 permanece  o 
mesmo. O paciente deve entrar em contato com o serviço de epidemiologia do Estado, através do 
número 0800 283 2255. A partir da notificação e identificação do caso suspeito o  paciente será 
acompanhado pelas equipes do PAD do município ou da rede suplementar. Os pacientes que 
tiverem planos de saúde receberão o atendimento das equipes do convênio que contratou. A 



assistência ambulatorial continuará sendo feita nos hospitais Eduardo de Menezes e Hospital das 
Clínicas. 

Na próxima semana serão discutidas outras estratégias para ampliar o atendimento aos casos de 
contaminação por Influenza A, através de parceria entre a rede pública e privada. Essas ações 
fazem  parte  dos  esforços  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  para  amplificar  e  garantir  o 
atendimento de qualidade aos pacientes da gripe A.
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