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Reuniões com Microrregião de Guanhães

OBJETIVO

Reuniões com representantes da Anglo American

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

Ações no Hospital relacionadas ao Covid-19

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

No dia 01 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.Huenerson esclareceu que a reunião do Comitê não ocorreu na semana anterior devido a grande 
quantidade de eventos agendados e videoconferências sobre as ações de enfrentamento ao Covid-19.Deixou 
claro que muitas ações seriam comunicadas ao Comitê e que a maioria delas eram de determinação do Ministério 
Público em um alinhamento entre o MP de Guanhães e o MP de Conceição do Mato Dentro. 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 sugerido que os responsáveis estudassem sobre 
medidas de reabertura gradativa do comércio : Minas Consciente e Deliberação 17.Após estudo e reuniões com 
os municípios da Microrregião foi decidido que todos adotariam como instrumento para nortear as ações o 
Programa Minas Consciente. Ainda como ações para serem realizadas ficaram pendentes a produção de um 
vídeo de conscientização da população, este vídeo está em fase de edição e durante a semana houve uma 
entrevista na Rádio Folheta FM com o enfermeiro Douglas onde foram abordados vários questionamentos em 
relação ao enfrentamento da Covid-19 em nosso município.Como acordado também foram atualizados os 
panfletos educativos que estão sendo distribuídos pelos agendes de epidemiologia e ACS.Outra ação proposta 
foi a capacitação dos profissionais da barreira, contudo essa estratégia foi abortada devido a decisão de acabar 
com a atuação da Barreira Sanitária em Dom Joaquim e cidades da Microrregião de Guanhães.

Outros assuntos pertinentes
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O prefeito Geraldo Adilson e o Coordenador da Vigilância Sanitária Júnior Cruz participaram no dia 26/05/2020 de 
uma reunião com todos os municípios da Microrregional de Saúde de Guanhães e o Ministério Público da 
Comarca de Guanhães com a finalidade de discutir assuntos pertinentes a microrregião. Geraldo Adilson expôs 
os assuntos que foram pauta da reunião e iniciou falando da omissão do Estado em relação aos leitos de UTI 
para atender os usuários da Micro.Disse que na data da reunião já estava sendo viabilizado pelo tribunal de 
Justiça de Minas Gerais um recurso de R$460.000,00 para implantação dos leitos. Nesta mesma reunião foram 
debatidos assuntos como o Projeto Minas Consciente e o alinhamento de algumas medidas para serem tomadas 
em conjunto por todos os municípios pertencentes a Micro Guanhães. Uma dessas medidas votadas foi o fim das 
atividades da Barreira Sanitárias que foi uma sugestão do MP explicando a pouca efetividade deste serviço e o 
alto custo financeiro. A maioria dos municípios votou juntamento com o MP para extiguir este serviço, somente os 
municípios de Dom Joaquim e Virginópolis se manifestaram a favor da permanência das Barreiras. Ficou então 
decidido que todos os municípios adotariam a conduta de finalizar as ações da Barreira Sanitária. Contudo, 
Huenerson preferiu colocar este assunto para ser discutido e votado também pelo Comitê de Enfrentamento ao 
coronavírus do município, para que todos participassem desta decisão. Ele disse que fez contato com o Promotor 
da Comarca de CMD - Dr. Rafael, para saber a opinião dele sobre o assunto e que ele se mostrou favorável as 
decisões conjuntas tomadas pela Micro de Guanhães. Foi então votado  e por votação unânime do Comitê ficou 
decidido que no dia 01/06/2020 ficariam suspensas as atividades da Barreira Sanitária no município de Dom 
Joaquim.Tomando a palavra, Geraldo Adilson esclareceu que na reunião de Guanhães foi sugerido fazer um 
Protocolo de testagem para Covid-19 e que o recurso gasto nas barreiras será revertido em parte para compra de 
kits de teste rápido via Consórcio de Saúde - CISCEN com intuito de testar 5% da população. Ainda expondo a 
mesma reunião, ele disse que foi adquirida uma UTI móvel por intermédio do MP para atender os municípios da 
Micro Guanhães, faltando esclarecer como será feita a regulação dos serviços deste veículo e as formas de 
realizar o pagamento da equipe de intensivistas que nela atuará. Ainda como medida comum aos municípios, 
Júnior esclareceu sobre a adesão ao Minas Consciente dizendo que foi uma decisão soberana adotar tal 
programa, contudo será criado um protocolo único para a realidades dos municípios desta Micro e que outras 
decisões seriam tomadas em outra reunião. Ata desta Reunião em Anexo

Huenerson iniciou apresentando os assuntos discutidos em reunião do dia 29/05/2020 com os gestores e 
representantes dos municípios pertencentes à microrregional de Saúde de Guanhães e o MP na pessoa do 
promotor Dr. Luciano Sotero com finalidade de discutir assuntos pertinentes a Micro além do Plano Minas 
Consciente e a situação do CISCEN. Huenerson descreveu a preocupação do promotor em relação a 
flexibilização e possível adesão ao Minas Consciente devido a má estruturação do sistema de saude desta região 
e que a entrada destes municípios ocorrerá na onda verde e que um decreto único para uso comum seria a 
melhor alternativa, e que, futuramente, faria a adesão ao MInas Consciente levando em consideração a ajuda 
prometida pelo Estado. Foi decidido então por votação unânime pela adesão ao Minas Consciente ressalvando 
que em razão da falta de leitos de UTI nesta  micro aderiram a onda verde, não permitindo a abertura de bares, 
restaurantes, templos e igrejas.Huenerson continua a fala sobre a reunião expondo que o promotor ressaltou que 
o Consórcio de Saúde não está prestando um serviço adequado a  população e que a Micro deve cobrar mais 
proatividade deste Consórcio, inclusive que ele se torne Público.( Ata em anexo)

Huenerson apresentou aos presentes que como medida de proteção ao contato com casos suspeitos de 
coronavírus , no dia 29/05/2020, foram instaladas barreiras de vidro na recepção do Hospital Nossa Senhora das 
Graças e uma porta isolando uma área para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas suspeitos de 
Covid-19. Esta medida posteriormente será adotada na Unidade de Saúde Vida Nova/ Viver Bem. Neste contexto 
de preparação para chegada de casos suspeitos e confirmados de coronavírus, Dr Daniel Rocha mencionou que 
os profissionais de Hospital Nossa Senhora das Graças passaram por uma capacitação em 
paramentação/Desparamentação e utilização dos equipamentos adiquiridos recentemente. 

Douglas apresentou o boletim epidemiológico com a totalidade de casos confirmados,óbitos em 
investigação,óbitos descartados e óbitos confirmados no Brasil e no estado de Minas Gerais. Além disso, mostrou 
o perfil dos óbitos confirmados e número de casos testados. Apresentou os números de casos em munícipios 
próximos a Dom Joaquim demonstrando que os casos tem ocorrido cada vez mais perto de nossa cidade .No 
município foi notificado somente um caso suspeito durante a semana e Douglas esclareceu a possibilidade de 
estar havendo subnotificações devido ao receio da população em procurara as Unidades de Saúde e a baixa 
procura pelas teleconsultas. Dr. Gabriel se manifestou em relação a procura da população pelas consultas na 
Unidade de Saúde.Foi sugerido que a população recebesse maior incentivo a realizar o atendimento remoto e 
que o retorno dos agentes de saúde seria útil na divulgação das informações. Após a apresentação dos dados os 
mesmos foram discutidos e resultam em grande preocupação com o cenário atual, onde requer cada vez mais, a 
intensificação das medidas de prevenção com a importância cada vez mais do isolamento social.
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Consultar o COES para situação dos 
servidores em grupo de risco

Huenerson Imediato

3
Elaborar e publicar Decreto que institui uso 
obrigatório de máscaras nos comércios

Adneusa e Flávia Imediato

1

ITENS

1

SITUAÇÃO

2

Imediato

Imediato

Divulgação do fim das Barreiras

Outros assuntos importantes foram citados como por exemplo o uso máscaras pela população. Flávia questionou 
se a população teria que fazer uso de máscara em vias públicas. Huenerson opinou que devida a baixa 
densidade demográfica do município que ele acha dispensável o uso destas em locais abertos e vias públicas. 
Foi sugerido então por Camila que estas máscaras fossem usadas somente nos locais que aglomeram pessoas 
como: comércios, agências bancárias, eventos, etc. Huenerson sugeriu que fosse feito um decreto para uso 
obrigatório das máscaras nos comércios, parra facilitar esse processo e auxiliara a população estão sendo 
produzidas e serão entregues à população máscaras de tecido. Cláudio sugeriu que após sancionado o decreto 
que a Vigilância Sanitária melhorasse a fiscalização para obrigar o uso de máscara nos estabelecimentos 
comerciais. Muitos concordaram que a desobediência ao decreto tem que prever multa para que a ação seja 
eficaz. Camila sugeriu que os estabelecimentos comerciais sinalizem na entrada o uso obrigatório das máscaras. 
Outro assunto levantado nesta data foi levantado por Adneusa em relação aos funcionários públicos que se 
enquadram no grupo de risco e que não tem condição de realizar trabalho no esquema Home Office. Huenerson 
ficou de verificar como ficaria a situação destes servidores e dará resposta na próxima reunião. Sem mais 
assuntos a serem discutidos ficou acordado encontro deste Comitê na próxima semana.

Elaborar protocolo de Testagem

QUANDO 
(PRAZO)

Sobre as reuniões ocorridas durante a semana Huenerson participou de duas videoconferências com 
profissionais da Anglo American. Em reunião no dia 27/05/2020, participaram representantes dos municípios da 
Comarca de Conceição do Mato Dentro, Ministério Público da Comarca na pessoa do Dr. Rafael e os 
representantes da Anglo American. Nesta ocasião foi solicitado por parte dos municípios que a Anglo seja mais 
transparente em relação as testagens de seus coloboradores e na divulgação destes resultador primeiramente 
para os municípios. Dentro deste assunto , Huenerson solicitou que a Anglo fornecesse testes para realização em 
nossa população. A empresa se dispos a fornecer estes testes. Outra solicitação feita foi de uma ambulância tipo 
D equipada para transporte de pacientes em sitação crítica. Thomas representante da Anglo esclareceu que eles 
tem para disponibilizar este veículo, no entanto, não tem uma equipe de profissionais para ofertar este serviço. 
Foi discutida a possibilidade dos minicípios custearem a equipe e o veículo ser regulado pelo município de CMD. 
Posteriormente em reunião no dia 28/05/2020 entre Huenerson e Dr. João da Anglo, ficou acordado que a 
empresa irá fornecer : 10 testes PCR (Swab) por mês para o município de Dom Joaquim, e um número de testes 
rápidos referente a quantidade de profissionais de saúde cadastrados no CNES - em torno de 100 testes/mês. 
Em conversa entre os dois ficou também esclarecido a troca do respirador doado pela Anglo, a substituição do 
Trilogy 100 por um equipamento de respiração mecânica para transporte de pacientes. Este equipamento está 
vindo de Goiás e no máximo em 15 dias será realizada a troca.

Camila A Vilarino

QUEM (RESPONSÁVEL)

Douglas

RESPONSÁVEL PELA ATA

Douglas/Camila

08/06/2020

PRÓXIMA REUNIÃO

O QUÊ (AÇÃO)


