
 “PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM COMITÊ INTERINSTITUCIONAL PARA DISCUSSÃO DA FEBRE 

MACULOSA E DO MANEJO DE ANIMAIS NA REGIÃO DA PAMPULHA” 

Diante da necessidade em investigar a ocorrência de casos de febre maculosa no município de 

Belo Horizonte e o papel das capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris, Linnaeus, 1766 - Rodentia, 

Hydrochaeridae) e outros animais silvestres, domésticos e sinantrópicos na epidemiologia da 

doença, foi celebrada a presente reunião entre representantes dos Departamentos de 

Medicina Veterinária Preventiva e de Zootecnia, da Escola de Veterinária da Universidade 

Federal de Minas Gerais (EV-UFMG) e da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-

MG). Na oportunidade, estiveram presentes os professores da EV-UFMG Danielle Ferreira de 

Magalhães Soares, Pedro Lúcio Lithg Pereira, Leonardo Bôscoli Lara, a acadêmica Mirella Lauria 

D’Elia, e as técnicas da Diretoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde de Minas 

Gerais, Marcela Lencine Ferraz, Diretora; Mariana Gontijo de Brito, Coordenadora da CZVFRB e 

Bruna Dias Tourinho, referência técnica do Programa de Vigilância da Febre Maculosa. A 

reunião objetivou a criação de um comitê interinstitucional para tentar mitigar os efeitos 

aparentemente nocivos da presença das capivaras na região circundante à Lagoa da Pampulha 

mediante ações de caráter epidemiológico e investigativo, sobre a ocorrência dos casos locais 

de febre maculosa e métodos de controle populacional sobre as capivaras, e ações de caráter 

educativo, no sentido de proporcionar à comunidade local e à sociedade, de um modo geral, 

informações sobre a importância da doença, sobretudo no que diz respeito aos riscos e à 

prevenção, e às possibilidades de controle populacional das capivaras. Após longa discussão 

entre os participantes, na qual predominou as ideias de que o papel das capivaras na 

transmissão da febre maculosa não está devida e epidemiologicamente esclarecido e que a 

máxima atenção deve ser dada, em todos os casos, ao principal vetor da doença, o carrapato 

estrela (Amblyomma spp) e o seu hospedeiro principal, os equinos, estabeleceu-se os que 

esforços, no curto prazo, deveriam ser intensificados nessas duas frentes, nos quais a EV-

UFMG propõe e poderia auxiliar nas seguintes ações: - Redução do número de carrapatos na 

orla da Lagoa da Pampulha; 

- Controle de carrapatos em animais domésticos da região da Lagoa da Pampulha; 

- Controle de carrapatos em animais silvestres com ocorrência na Lagoa da Pampulha; 

- Realização de trabalhos educativos com proprietários de equinos na região; 

- Criação de um comitê de trabalho contínuo para ações imediatas e de longo prazo, 

objetivando a vigilância da febre maculosa durante a Copa do Mundo; 

Para atingir tais metas, ressalvam os participantes da reunião, a necessidade de convidar para 

um próximo encontro, além dos presentes à primeira reunião, representantes da Secretaria 

Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte (Gerência de Controle de Zoonoses, 

Gerência de Epidemiologia e Regulação, Distrito Sanitário Pampulha, Gerência de Limpeza 

Urbana, no qual encontra-se  inserido o Projeto Carroceiro, coordenado pela EV-UFMG), da 

Fundação Zoobotânica da Secretaria Municipal de Educação, representantes dos 

Departamentos de Clínica e Cirurgia (em especial a coordenadora do Projeto Carroceiro), de 

Zootecnia e de Medicina Veterinária Preventiva da EV-UFMG, o setor de Comunicação da EV- 



da UFMG, representantes do Instituto Estadual de Florestas, do IBAMA, da Superintendência 

Regional de Saúde de Belo Horizonte da SES/MG e da Fundação Ezequiel Dias (FUNED).  

Finalmente, com o objetivo de proporcionar certo nivelamento entre os participantes em 

aspectos relacionados ao tema dessa iniciativa, ficou concertado para o próximo encontro as 

seguintes apresentações breves:  

Tema Responsável Instituição 

1. Febre Maculosa em Belo 
Horizonte 

- Bruna Tourinho 
- Ellen  

- SES/MG 
- GEREPI/SMSa/PBH 

2. Biologia e Manejo de 
capivaras 

- Leonardo Bôscoli Lara - EV/UFMG 

3. Proposta banhos 
carrapaticidas nos cavalos de 
carroceiros 

- Danielle F. Magalhães 
Soares 

- EV/UFMG 

4. Proposta de estimativa de 
população e marcação das 
capivaras 

- Pedro L.L. Pereira - EV/UFMG 

 

Nada mais a tratar, ficou marcada a próxima reunião para o dia 12/03/2014 às 14h no 

Auditório do DMVP. Toda a comunidade científica está convidada a participar. 

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2014. 
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Contatos: 

Danielle: daniellef@ufmg.br 
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Mariana: mariana.gontijo@saude.mg.gov.br 

zoonoses@saude.mg.gov.br 
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