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ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Joice Carvalho Pinto

ATA DE REUNIÃO

REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

Participantes

Adneusa Cristiane Rodrigues Araújo

Daniel Lúcio Pereira Rocha

Camila Alvarenga Vilarino

Volmer Henriques Madureira

Gabriel Antunes Bessa

Huenerson Henrique Celestino

Geraldo Adilson Gonçalves

Presença

Jesu Gonçalves da Cruz Júnior

José Cássio do Carmo Pereira

Andrea da Silva Ferreira Resende

Felipe Augusto Almeida Côrtes

Flávia Elíse Salvador

Wellyngton Mascarenhas Silva

Mariana da Silva Dutra

Priscila Ferreira Thomaz

Deidyane Fernandes Madureira

Maria Gorete Fonseca

Jose Aparecido dos Santos

Douglas Tadeu de Pinho Mourão

Apresentação das ações propostas na última reunião;

Apresentação do cenário atual no âmbito nacional, estadual, regional e municipal

Leitura da Ata da reunião da microrregião de Guanhães para elaboração do Plano de Contingência Microrregional  

Covid-19 

Apresentação das ações de monitoramento dos casos suspeitos de Coronavirus

Fluxo de atendimento único - demanda da odontologia

Outros assuntos relevantes

Cristina Maria Gonçalves

27/04/2020

Reunião para alinhamento de estratégias e medidas a serem tomadas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus no 

município de Dom Joaquim de forma a minimizar o impacto do COVID-19 e manter a população segura.
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Aos dias 27 de abril de 2020, às 09:30, no Centro de Educação Infantil Arlinda Viana, foi aberta nova reunião do 

Comitê,com a saudação e acolhida do Secretário de Saúde Huenerson a todos os presentes.Douglas iniciou a 

pauta apresentando os assuntos que foram abordados na última reunião e como as ações estão sendo 

direcionadas. Em relação à pauta da alteração do decreto municipal para fechamento dos bares foi esclarecido que 

esta decisão já foi deliberada e o novo decreto já está em vigor.Outro tema da última reunião foi a parceria com as 

igrejas no intuito de levar orientações sobre a necessidade de isolamento principalmente aos idosos. Diante desse 

tema Camila disse ter convidado o pároco local para participar das reuniões e Flávia como membro atuante do 

grupo de pastores falou que a reunião entre eles ainda não aconteceu. Na reunião anterior, tambem foi sugerida 

uma reunião com os ACS rurais para retomarem as atividades e visitas domiciliares. Diante disso, Huenerson 

mencionou que a reunião já ocorreu juntamente com a equipe do PSF Vida Nova e as atividades foram retomadas 

visando acompanhar mais de perto as comunidades rurais.Outro ponto discutido foi o alinhamento das medidas 

voltadas para o monitoramento dos usuários em isolamento, para isso, Júnior realizou uma reunião com a equipe e 

fez uma escala de profissionais de saúde para auxiliar nas ações da Vigilância Sanitária. Esta equipe está 

trabalhando no esquema de 12/36h de trabalho e intensificando o monitoramento dos casos de isolamento.Os 

agentes de epidemiologia contratados para atuar nas barreiras foram capacitados e receberam os coletes refletivos 

que foram sugeridos na reunião anterior. Por último, Huenerson esclareceu sobre a pauta da reabertura do 

laboratório do Hospital Nossa Senhora das Graças e ficou acordado que serão realizados exames de urgência e os 

exames pré-natais. 

Quanto ao Cenário atual dos casos de Covid-19, Douglas apresentou os números de casos e de óbitos no Brasil 

até a data atual. Ele comparou o números de casos e óbitos com outros países e observou que num mesmo 

intervalo de tempo o Brasil apresenta quantidade menor de casos que os outros. Posteriormente ele seguiu 

apresentando os casos da doença em âmbito estadual e microrregional (GRS Itabira) . Foram citados os municípios 

da nossa GRS que apresentam casos confirmados. Douglas fez uma ressalva relacionada ao número de casos 

suspeitos do município de Dom Joaquim que consta no Sistema do Ministério da Saúde visto que, temos 6 casos 

notificados e no sistema temos apenas 4 casos. Sugeriu então averiguar o motivo desta divergência.

O Secretário de saúde Huenerson iniciou a leitura da Ata da Reunião da Microrregional de Guanhães que dispõe 

sobre a elaboração de um Plano de Contingência Regional na Atenção Secundária. A reunião foi realizada dia 

24/04/2020 às 13h, no município de Guanhães-MG e contou com a participação de secretários de saúde,prefeitos 

da nossa microrregional e o promotor. Dentre os pontos mais importantes da reunião foi citado que o promotor 

deixou claro que para haver flexibilização do comércio a região deve apresentar quantodade de leitos suficientes 

para atender os casos graves de Covid-19. Por sua vez, a Prefeita de Guanhães alega que  município não está 

preparado para absorver a demanda dos casos da doença e expõe a pressão que o municipio vem sofrendo para 

abertura do comércio.Durante a reunião ainda foram apresentadas algumas situações e acordos para tentar 

minimizar os problemas relacionados à internações dos casos graves de Covid-19 ( ata da reunião em anexo). 

Diante deste cenário, Huenerson disse estar muito preocupado pois ainda não há nada concreto em relação caso 

apareça no nosso município um caso grave que necessite de leito de UTI, ou seja, não temos um hospital de 

referência para complicações de Covid-19. Contudo, ficou acordado no momento da reunião da Micro que os 

Hospitais de Pequeno Porte (HPP) dos municípios de Virginopolis, Sabinópolis e Rio Vermelho ficam como 

No que diz respeito ao monitoramento realizado nas barreiras sanitárias, Júnior esclareceu como está sendo o 

trabalho com as equipes escaladas. Ele disse que todos que passam pela barreira e vem de áreas com casos de 

Covid-19 são orientados a manter o isolamento social pelo período de 7 dias e assinam um termo de compromisso 

com esta ação. Depois que as fichas preenchidas nas barreiras serem avaliadas e filtradas uma equipe faz as 

visitas destes usuários para certificar que o isolameto está sendo cumprido. Júnior falou sobre a participação da 

Polícia Militar para auxiliar no cumprimento do isolamentos social dos individuos que se negam a cumprir as 

medidas que foram estipuladas. Douglas questionou sobre a conduda das empresas envolvidas no Projeto Minas-

Rio frente ao Covid-19 e Júnior disse que por parte das empresas todas as exigências estão sendo acatadas, 

inclusive o isolamento quando necessário. Foi sugerido por Douglas que seja feito um panfleto informativo e 

orientações sobre o isolamento para entregar aos funcionários das empresas e também um ofício com estas 

orientações aos responsáveis pelos Recursos Humanos de cada uma das terceirizadas da Anglo American. A 

Secretária de assistência social, Cristina, salientou que mesmo com as orientações que estão sendo feitas, as 

pessoas que estão sendo colocadas em isolamento não estão cumprindo as regras e que as medidas adotatas 

deveriam ser mais enérgicas. O Sargento José Aparecido orientou que na barreira a pessoa não pode ser proibida 

de entrar no município porque isso infringe a constituição no direito de ir e vir. No entanto, ele disse que no caso de 

descumprimento das medidas sanitárias impostas, a Polícia Militar juntamento com o agente da VISA pode abordar 

o indivíduo e tomar as providências cabíveis para obrigar o isolamento social. O sargento ressaltou  que a Polícia 

Militar só pode lavrar um TCO ( Termo Circunstanciado de Ocorrência) na presença do agente Sanitário para que 

ambos sejam resguardados pela lei.Outro problema citado por ele foi a perturbação do silêncio oriundo de festas 

particulares e foi esclarecido que qualquer pessoa que se sentir incomodada pode registrar uma ocorrência desde 

que o solicitante não seja anônimo.
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PRÓXIMA REUNIÃO

RESPONSÁVEL PELA ATA

Definir o monitoramento dos casos e fluxo 

para os finais de semana

Imediato

Imediato

Criação de um Documento para as 

empresas, orientando sobre as medidas e 

ações no enfrentamento ao Coronavírus

Imediato

Imediato

Divulgação das regras de etiqueta em 

panfleto

O QUÊ (AÇÃO) SITUAÇÃO

Divulgação de de informações em motossom 

- Contratar o Serviço

QUANDO 

(PRAZO)
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Entre os assuntos discutidos, foi sugerido pela Deidyane para que os funcionários da prefeitura se atentem ao uso 

de máscara dentro de todas as repartições públicas, visto que os comerciantes estão fazendo esta cobrança aos 

agentes da VISA. Huenerson sugeriu que ao entrar nos estabelecimentos de saúde os usuários fossem 

incentivados a fazer uso de máscaras e que isso foi um pedido das profissionais da sala de vacina. Todos membros 

do Comitê acharam a solicitação válida como uma forma de educar a população no uso desta forma de proteção. 

Outras formas de educação da populção também foram sugeridas como por exemplo: o prefeito Geraldo Adilson 

pediu para voltar com as iformaçãoes em veiculos com alto falantes, Dr Gabriel citou orientaçãoes sobre o 

isiolamento para os visitantes que estão hospedados em residências da área rural com distribuição de panfletos 

apresentando formas de diminuir o contato com os membros da residência.  Para concluir a Secretária de Educação 

Andrea esclareceu sobre a forma de seleção das famílias para receber as cestas básicas montadas com a merenda 

escolar. As famílias mais vulneráveis foram triadas pela Assistencia Social juntamente com as professoras e foram 

distribuídas um total de 79 cestas básicas . Ela explicou que esta distribuição está sendo feita de casa em casa por 

um motorista da educação.Huenerson agradeceu a presença de todos e não havendo a  necessidade de reunir 

extraordinariamente, ficou marcada a próxima reunião para a próxima segunda-feira dia 04/05/2020 ás 09:00 no 

mesmo local.

Mediante uma reunião online com a coordenção de Saúde Bucal da GRS de Itabira, Camila disse que recebeu 

orientações sobre o fast-track para atendimento. Foi instruido que o fluxo de atendimento deve ser único, ou seja a 

porta de entrada do usuário tem que ser feita pela Unidade de Saúde. Na unidade o usuário será acolhido e será 

triado para o atendimento. Foi sugerido então que Daniane fosse para a Unidade de Saúde para realizar este 

primeiro atendimento odontológico e direcionar o usuário. A sugestão foi aceita pelo secretário de saúde e pelo 

comitê.

Criação de uma Planilha para monitoramento 

da Sindrome Gripal
Imediato

Camila Alvarenga Vilarino

04/05/2020
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ITENS QUEM (RESPONSÁVEL)

Camila, Douglas e Júnior

Flávia

Deidyane e Mariana

Camila, Douglas e Júnior

Gorete, Priscila, Huenerson
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