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

1. No dia 31/07/09, até às 17 horas,  não houve a confirmação de mais nenhum caso da doença 
em Belo Horizonte. 

2. A capital mineira tem hoje 108 casos confirmados, 495 suspeitos e 255 descartados. 

Confirmados Suspeitos Descartados Total

108 495 255 858

3. Em reunião, na manhã de hoje, o Comitê de Enfrentamento à Influenza A (H1N1) decidiu adiar 
o retorno às aulas nas escolas públicas estaduais e municipais para o dia 10 de agosto. As 
escolas públicas não vão funcionar na próxima semana e as particulares têm autonomia para 
decidir pelo fim das férias. O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais participou da 
reunião e aderiu à orientação do estado e do município de adiar o retorno das aulas.

4. Na  próxima  quarta-feira  (05/08),  toda  a  rede  municipal  de  saúde  estará  aberta  para 
atendimento de casos de Influenza (sazonal ou H1N1).  Gestores e profissionais  de saúde 
foram capacitados hoje, em mais uma videoconferência para atender a demanda. 

5. A oferta de serviços será ampliada gradativamente com abertura de mais um ambulatório para 
casos referendados pela Unidades Básicas de Saúde (especialmente pacientes com doenças 
graves) no Hospital Odilon Behrens, e ativação progressiva de leitos clínicos e de UTI. Belo 
Horizonte teve,  nesta semana, um  aumento de quase 50% nas internações por doenças 
respiratórias agudas. 

6. A SMSA investiga o primeiro caso suspeito de morte pela gripe A (H1N1) em Belo Horizonte. 
Trata-se de um homem, de 48 anos, internado no Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN), 
no dia 24/07, em estado grave. O paciente era hipertenso, diabético e apresentava problema 
cardíaco e renal crônico. Ele ficou internado, em isolamento, na UTI por quatro dias e evoluiu 
para óbito na manhã de hoje. O paciente não foi transferido para hospital de referência para a 
gripe A porque já chegou ao HRTN em estado grave. O homem morava sozinho e não tinha 
vínculo  epidemiológico  com  a  gripe  H1N1,  mas  foi  considerado  um  caso  suspeito  por 
apresentar sintomas compatíveis com a doença. A SMSA aguarda para os próximos dias o 
resultado do exame laboratorial enviado a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

7. A  SMSA  continuará  apoiando  a  rede  de  ensino  de  Belo  Horizonte  com a  divulgação  de 
medidas para prevenir  a Influenza A (H1N1), além do fornecimento de material  educativo, 
ressaltando  que  essa  atividade  já  foi  realizada  por  ocasião  do  encerramento  do  primeiro 
semestre letivo.

 


