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Surto novo 

Surto de bactéria multiresistente 

Data da notificação: 21/01/2019 
Fonte: Funed 

Detecção do primeiro 
caso:  25/01/2018 

Data da última atualização 
14/02/2019 

Total de casos: 29 Óbito: 0 

Descrição: Os primeiros dois casos detectados em hospitais de Belo Horizonte de bactérias produtoras 

de metalobetalactamases do tipo NDM, através da pesquisa de genes de resistência pelo Laboratório 

da Funed, ocorreram em janeiro e fevereiro de 2018. A partir de julho de 2018 houve aumento do 

número de casos sendo um em julho, quatro em agosto, três casos em setembro, três em outubro e 8 

casos em novembro de 2018. Os microrganismos mais frequentemente identificados nas amostras 

enviadas para a Funed foram: Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Providencia 

rettgeri, Providencia stuartii. 

Medidas adotadas: solicitação aos hospitais dos relatórios parciais com as medidas de controle 

adotadas e elaboração de Nota Técnica em conjunto com a Vigilância Sanitária com alerta sobre surto 

de bactérias produtoras de metalobetalactamase tipo NDM. 

 

Caso suspeito de sarampo 

Sarampo 

Data da notificação: 22/01/2019 
Fonte: Hospital particular 

Data do início dos 
sintomas: 18/01/2019 

Data da última atualização 
14/02/2019 

Total de casos: 01 Óbito: 0 

Descrição: Recebido notificação de paciente de 29 anos, italiano, reside em município da região 

metropolitana de Belo Horizonte há 10 dias. Esteve em viagem à Croácia no final de 2018, onde 

permaneceu por 4 dias, retornando à Itália e, posteriormente, vindo para o Brasil. 

Iniciou febre em 18/01/19, evoluindo no dia seguinte com exantema difuso (acometendo face, 

tronco), tosse e conjuntivite (hiperemia conjuntival com secreção ocular), além de prostração. 

Paciente não sabe informar sobre cartão de vacinas, relata que teve sarampo na infância. Admitido dia 

21/01/19 em hospital particular de BH onde foi internado e coletado amostra de sorologia para 

sarampo e urina para realização de genotipagem. Paciente evoluiu bem e teve alta hospitalar dia 

28/01/19. 

Resultado de exames 22/01: Sorologia para sarampo IgM (Funed) reagente. 23/01: Swab nasofaringe 

(PCR): detectável. Segunda coleta de sorologia realizada em 12/02/19: em análise 

Aguardando resultado de genotipagem. 

Ações de controle: investigada a situação vacinal de todos os profissionais de saúde que atenderam o 

paciente no hospital e de todos os funcionários e hóspedes do hotel onde o paciente ficou hospedado 
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em BH. Não foi necessário bloqueio vacinal no hospital. Solicitado aos demais municípios envolvidos 

(local de residência e de trabalho) providências com relação à investigação de contatos e bloqueio 

vacinal. 

 

Surtos em monitoramento 

Surto de parotidite 

Data da notificação: 01/01/2019 
Fonte: GAERE CS 

Data do início dos 
sintomas:  17/01/2019 

Data da última atualização 
14/02/2019 

Total de casos: 12 Óbito: 0 

Descrição: Recebido notificação de surto de parotidite com provável início a partir de R.L.C.S., sexo 

masculino, 18 anos de idade, funcionário de empresa sediada em Belo Horizonte.  Iniciou no dia 17/01 

com dor de cabeça, febre e edema bilateral e dor na região da parótida. Até o momento foram 

notificados outros sete casos secundários e o último caso ocorreu em 12/02.  

As medidas adotadas foram: afastamento das atividades escolares até nove dias após início dos 

sintomas e atualização do cartão vacinal dos contatos. 

 

Surto de Escabiose 

Data da notificação: 22/01/2019 
Fonte: Gaere B 

Data do início dos 
sintomas: 29/10/2018 

Data da última atualização 
14/02/2019 

Total de casos: 92 Óbito: 0 

Descrição: Recebido notificação de surto de escabiose em hospital público de Belo Horizonte, com 

total  de 92 casos (4 pacientes e 88 funcionários), sendo o caso índice paciente que esteve internado 

de 30/10/2018 a 10/12/2018 no hospital onde ocorreu o surto. Realizado tratamento do paciente dias 

30/10/2018 e 19/11/2018. O segundo caso identificado foi uma técnica de enfermagem que iniciou os 

sintomas em 20/12/2018. A partir de então, vários funcionários passaram a ser acometidos pelo 

agravo. Os últimos casos iniciaram sintomas em 07/02/2019. 

Medidas de controle adotadas: tratamento de todos os pacientes e funcionários e afastamento dos 

funcionários sintomáticos. 

 

Surto de DTA 

Data da notificação: 16/01/2019 

Fonte:  DVSA/ GVIGE 

Data do início dos 
sintomas: 12/01/2019 

Data da última atualização 
14/02/2019 

Total de casos: 10 Óbito: 0 

Descrição: Recebido notificação de surto de diarreia entre funcionários de um dos andares do prédio 

da SMS de BH. Dentre as 30 pessoas investigadas, 9 relataram sintomas de doença de trato digestivo 

(diarreia e/ou vômito e/ou dor abdominal). Nenhum doente foi hospitalizado. 
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Após investigação, não foram identificados alimentos ingeridos em comum entre os doentes, com 

exceção da água mineral do andar. Houve relato de troca do galão de água mineral no meio da manhã 

de 14/01 - deste modo, o mesmo galão estaria exposto desde 11/01. 

A análise da água potável do prédio realizada em 30/07/2018, inclusive com coleta da água da 

torneira do 5° andar, mostra que a água atende à legislação vigente segundo os parâmetros 

analisados. 

Foi realizada coleta de água mineral antes e após higienização da torneira pela Vigilância Sanitária no 

dia 17/01. O resultado da análise mostrou que a água atende à legislação vigente segundo os 

parâmetros analisados. 

Foi realizada nova coleta de água mineral dia 04/01/2019 pela vigilância sanitária para ampliação da 

análise. 

Foi realizada coleta de amostra clínica para coprocultura dia 23/01/2019: negativa. Aguardando 

resultado de pesquisa de rotavirus. 

 

Surto de parotidite 

Data da notificação: 02/01/2019 
Fonte: GAERE  Oeste 

Data do início dos 
sintomas:  04/12/2018 

Data da última atualização 
14/02/2019 

Total de casos: 05 Óbito: 0 

Descrição: Recebida notificação de surto de parotidite com provável início a partir de V.S.P, sexo 

masculino, 21 anos de idade, funcionário de empresa na regional Oeste de Belo Horizonte.  Iniciou no 

dia 04/12/2018 com febre, dor e edema na região da parótida direita. Até o momento foram 

notificados outros três casos secundários e o último caso ocorreu em 13/01.  

As medidas adotadas foram: afastamento das atividades laborais até nove dias após início dos 

sintomas e orientado atualização do cartão vacinal dos contatos. 
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