
DATA:

1

2

3

4

5

6

Item

1

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Apresentação da ata da última reunião e ações realizadas

Cláudio Celestino Costa

Flávia Elaise Salvador

Priscilla Ferreira Thomaz

Andrea da Silva Ferreira Resende

Volmer Henriques Madureira

Andreia Fernanda Assunção Moraes

Maria Gorete Fonseca

Felipe Augusto Côrtes

Presença

Fernanda de Oliveira Coelho do Carmo

Douglas Tadeu de Pinho Mourão

REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

Jesu Gonçalves da Cruz Júnior

ATA DE REUNIÃO

Wellyngton Mascarenhas Silva

Participantes

Camila Cunha Rodrigues Madureira

Daniel Lúcio Pereira Rocha

Camila Alvarenga Vilarino

José Cássio do Carmo Pereira

Gabriel Antunes Bessa

Huenerson Henrique Celestino

Geraldo Adilson Gonçalves

04/05/2020

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.

PAUTA

DELIBERAÇÕES
Descrição

Aos dias 15 de Junho de 2020, às 09:00, no Centro de Educação Infantil Arlinda Viana, foi aberta nova reunião do 

Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 ,com a saudação e acolhida do Secretário de Saúde Huenerson a todos os 

presentes.Dando continuidade,Douglas apresentou a ata da última reunião e as ações que foram propostas para 

realização no decorrer da semana. Como prosposto anteriormente, foi deliberado o fim das Barreiras Sanitárias no 

município, a divulgação e os esclarecimentos sobre o fim desta atividade foram divulgados  nas mídeas sociais. 

Outra tópico discutido foi elaboração e publicação do decreto municipal que institui o uso obrigatório de máscara 

nos estabelecimentos comerciais, o decreto foi publicado em 04/06/2020.Douglas esclareceu que outra medida já 

executada foi a criação do Protocolo de testagem para casos Covid-19. Ele disse que o protocolo ainda precisa 

ser revisto pois, ainda faltam ser repassadasalgumas  informações pela Anglo American. Outra ação que foi 

proposta e já realizada foi discussão de medidas para que os funcionários que se enquadram no grupo de risco e 

ja esgotaram suas férias voltem às atividades. Huenerson explicou que mediante a falta de legislação específica 

para estes casos, a única medida é remanejar estes profissionais para que não tenham contato direto com 

pessoas e atividades que envolvam risco de contaminação.

OBJETIVO

Entrega das Máscaras

Apresentação do cenário atual - informações do Brasil, Minas Gerais e Município

Fluxo dos Testes que serão fornecidos pela Anglo

Assitência aos casos Covid à nível estadual e municipal

Plano Minas Consciente
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Huenerson descreveu o fluxo dos testes rápidos que serão disponibilizados pela Anglo. Esclareceu que os testes 

serão realizados na creche Arlinda Viana com horários agendados por profissionais do Sesi e seguirão os critérios 

de testagem descritos no protocolo: Profissionais de Saúde, Profissionais de Segurança, grupos de risco e 

população economicamente ativa. A princípio a Anglo vai oferecer 150 testes por trimestre. Huenerson deixou 

claro que esta quantidade é insuficiente visto que só a quantidade de profissionais de saúde cadastrados no 

CNES chega a aproximadamente 110 funcionários. Será feita solicitação para que a Anglo forneça 150 testes/mês 

para atender pelo menos o mínimo das necessidades do município. Douglas informou que os testes terão início na 

proxima quinta-feira (18/06/2020) e que solicitou 80 testes. Dentre os pedidos que a empresa responsável pela 

testagem realizou, um deles foi a instalação de uma pia externa que já foi instalada e outro foi uma internet de boa 

qualidade. Douglas pediu então ao Cláudio para ver a possibilidade de aumentar a banda de internet no local no 

dia da testagem. Claúdio pediu para que fosse questionada à empresa se precisa de uma plataforma específica 

para envio dos testes, ou só aumentar a quantidade e a qualidade do sinal atenderia. Douglas ficou de fazer o 

questionamento para a empresa para que nada data da realização dos exames não ocorram problemas. Serão 

realizados em média 3 exames a cada 15 minutos. 

Douglas apresentou o boletim epidemiológico com a totalidade de casos confirmados,óbitos em 

investigação,óbitos descartados e óbitos confirmados no Estado, o boletim epidemiológico por Microrregião de 

Saúde da GRS-Itabira,apresentando os munícipios próximos com a quantidade de casos confirmados.Apresentou 

também o Boletim do Município com alguns esclarecimentos sobre os casos

Huenerson explicou sobre a assistência e o fluxo dos casos Covid-19 no município.Segundo ele,  em relação à 

assitência prestada, o município vem cumprindo seu papel dentro das funções que foram estabelecidas. A Ala 

Covid-19 já está isolada no Hospital Nossa Senhora das Graças e as entradas distintas para casos suspeitos e 

outros casos já foi discriminada. Além disso, está ocorrendo treinamento semanal da equipe para atuação em 

eventuais casos q apareçam no Hospital. Todavia, na Microrregiao de Saúde de Guanhães, ainda não temos 

leitos de UTI prontos para utilização, sendo previsto para entrega destes leitos no prazo de 15 a 20 dias. Em 

relação ao número de casos confirmados, tanto no município de Dom Joaquim quanto nos municípios próximos, 

temos um baixo número de incidência de casos confirmados o que torna a situação até o momento controlada.

Sobre a confecção das máscaras de pano Camila esclareceu que a Associação das costureiras municipais já 

realizou a entrega de 700 máscaras para serem distribuídas para a população. A maioria destas foram destinadas 

aos serviços de saúde para serem ofertadas aos usúarios que necessitem de atendimento. Huenerson sugeriu 

que estas máscaras fossem entregues tbm nos domicílios pelos Agentes Comunitários de Saúde visto que 

teremos uma grande quantidade para ofertar para a população.

Huenerson expôs a adesão do município ao Minas Consciente, desde que fizessemos adequações para a 

realidade local. De acordo com acerto entre os Municípios da Micro de Guanhães e o MP, enquanto os leitos de 

UTI regionais não estiverem aptos para atendimento à população, não havera maior flexibilização dos comércios. 

No entanto, se o cenário atual de baixo número de casos se mantiver, e os Leitos de UTI forem inaugurados, 

propõe-se que no início de Julho, o município passe a utilizar os Protocolos do Minas Consciente e ingresse na 

onda amarela do projeto em vigor. O prefeito Geraldo Adilson atentou para o fato de que esta abertura será feita 

de maneitra gradativa e responsável, esclarecendo aos comerciantes que estes também serão corresponsáveis 

pelos impactos da abertura comercial  no município. Júnior Cruz, responsável pela VISA municipal, explicou que o 

Minas Consciente é pautado em Protocolos diferenciados para cada atividade comercial. Ele opinou que por se 

tratar de uma cidade pequena, Dom Joaquim geralmente não apresenta aglomeração de pessoas em 

estabelecimentos como bares e lanchonetes e que é a favor da reabertura destes. Huenerson consultou os 

presentes sobre a abertura destes estabelecimentos comerciais e não houve objeção por parte dos membros do 

Comitê. Ele pediu então ao Cláudio Costa, que levasse a discussão para os membros da Associação Comercial 

do município enfatizando que a abertuda dos estabelecimentos está vinculada à entrega dos leitos de UTI em 

Guanhães.Perguntou ainda se algum membro do Comitê queria opinar ou esclarecer sobre o tema e não tendo 

mais pauta para o dia encerrou e agradeceu a todos os presentes.
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SITUAÇÃO

Cláudio Costa imediato4
Preparar a internet da Creche para utilização 

nas testagens Covid-19

3
Instruir os ACS sobre entrega das máscaras 

de tecido aos usuários
Douglas e Flávia Imediato
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Levar para Associação Comercial as 

deliberações do MP em relação a abertura 

dos comércios

Cláudio Imediato
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Imediato

Imediato

Finalizar o Protocolo de Testagem

Atualização do Boletim e da planilhas de 

acompanhamento dos casos Covid-19

QUANDO 
(PRAZO)


