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INTRODUÇÃO

A Febre Amarela (FA), arbovirose febril aguda e de notificação obrigatória é

de importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de

disseminação. No Brasil possui dois ciclos de transmissão: um silvestre,

onde mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes são os principais

vetores e primatas não humanos (PNH) são hospedeiros naturais e, outro,

urbano, sendo o Aedes aegypti o principal vetor. Mortalidade de PNH é

sugestiva da circulação do vírus da FA, por isso é um sinalizador de risco

para população. No início de 2017, após a notificação de casos suspeitos

de febre hemorrágica a esclarecer em alguns municípios do estado com a

ocorrência de morte de primatas, observou-se em Uberlândia, a partir de

fevereiro, a ocorrência de mortalidade de PNH.

OBJETIVO

O objetivo desse trabalho foi elencar as ações de vigilância epidemiológica

adotadas pelo município, diante das epizootias em PNH, em Uberlândia-

MG, no período de fevereiro de 2017 a maio de 2018.

METODOLOGIA

Em fevereiro de 2017, ações de vigilância de epizootias em PNH foram

estruturadas pelo Centro de Controle de Zoonoses do município. Assim,

todos os PNH encontrados mortos ou doentes foram investigados. A equipe

responsável realizou a notificação e, posteriormente, os animais em boas

condições foram recolhidos e encaminhados ao Laboratório de Referência.

Os resultados da investigação foram documentados e divulgados para os

serviços de saúde locais para realização das ações de controle.

RESULTADOS 

Foram notificadas 134 epizootias neste período sendo 18

provenientes da zona rural e 116 da zona urbana do município.

Colheram-se 88 amostras, pois 46 dos PNH notificados estavam

em estado de decomposição. Do total de amostras enviadas ao

Laboratório de Referência, duas, provenientes da zona urbana do

município, foram positivas para o vírus amarílico e 25 estão

aguardando resultados.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Apesar da detecção de dois PNH infectados com o vírus amarílico

em regiões centrais da zona urbana do município, ainda não foi

possível determinar os aspectos epidemiológicos ligados a estas

mortes uma vez que não se tem registro de casos humanos de FA

em Uberlândia. Apesar de a imunização ser a principal medida de

prevenção da doença, espera-se que as ações de vigilância

voltadas à detecção precoce da circulação do vírus amarílico em

PNH possam efetivamente contribuir para uma melhor execução

das ações de vigilância e controle da febre amarela no município.
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