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

• No dia 30/06/09, até às 16 horas, foi confirmado mais um caso da doença. Com esse novo 
caso, Belo Horizonte tem hoje um total de 66 casos confirmados.

Evolução Idade / Sexo Procedência
Confirmado 27 (M) Contato caso BH

• O último caso confirmado trata-se de paciente internado na UTI do Hospital das Clínicas. O 
paciente R.S.N., 27 anos, foi internado ontem (29/06) e o estado de saúde dele é grave;

• A SMSA identificou o caso quando R.S.N. foi atendido, na sexta-feira (26/06), no ambulatório 
do Hospital das Clínicas;

• Investigação da SMSA identificou que R.S.N. é funcionário de uma empresa em Contagem e 
teve contato nos dias 14 e 15 com um colega de trabalho. Esse colega teve contato com uma 
funcionária  de  São  Paulo,  que  havia  retornado  recentemente  da  Argentina.  No  dia  16,  a 
funcionária paulista começou a manifestar sintomas da gripe A H1N1 e no dia seguinte (17/06) 
teve a confirmação do caso depois de atendimento no Hospital Emílio Ribas (SP);

• A empresa tomou a decisão de suspender as atividades no setor em que houve o treinamento 
pela  funcionária  de  SP.  Os  23  funcionários  foram  orientados  pela  empresa  a  ficar  em 
isolamento domiciliar no período de 22 a 28 deste mês;

• O local onde os funcionários trabalhavam foi devidamente higienizado;

• A SMSA tomou todas as medidas necessárias para rastrear as pessoas que tiveram contato 
com R.S.N. em Belo Horizonte para evitar novos casos da doença;

• Uma das medidas foi interromper temporariamente as aulas do curso de pós-graduação, em 
Ciência da Informação, da PUC São Gabriel,  onde R.S.N. é aluno e havia frequentado as 
aulas na semana passada. No momento da interrupção das aulas, os colegas do curso de 
mestrado foram orientados por técnicos da SMSA a ficar em isolamento domiciliar.  A PUC 
Minas acompanhou a equipe de epidemiologia da SMSA e já tomou todas as providências. O 
prédio onde funcionava o curso foi isolado e os alunos sintomáticos foram encaminhados para 
o ambulatório do Hospital das Clínicas para atendimento e coleta de exames. As aulas nesse 
curso  de  pós-graduação  ficam suspensas  até  06  de  julho,  sendo  que  TODAS as  outras 
atividades continuam acontecendo normalmente. 
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• Gestores  públicos  e  representantes  da  iniciativa  privada  discutiram,  hoje,  em  reunião  na 
SMSA,  regras de conduta para os profissionais  da saúde,  o que garantirá  a eficiência  no 
atendimento prestado tanto aos usuários da rede pública quanto aos dos planos de saúde. Foi 
discutido também a proposta de ampliação da rede de atendimento aos suspeitos da Influenza 
A (H1N1).

• Participaram da reunião representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, do 
IBEDESS  (Instituto  Brasileiro  para  Estudo  e  Desenvolvimento  do  Setor  de  Saúde),  da 
Associação Médica de Minas Gerais e da Unimed, que representou as operadoras de saúde 
suplementar.
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