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ESTADO DE MINAS GERAIS

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 Julho 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 justificou a ausência de alguns membros do Comitê que estavam envolvidos em outras 

atividades innadiáveis.Dando continuidade,Douglas apresentou a pauta da última reunião iniciando pelo protocolo 

de testagem que foi finalizado e passa por constantes adaptações.Esclareceu que outro instrumento que passou por 

atualizações foram as Planilhas de Monitoramento e o Boletim Epidemiológico.Outro tema da pauta da ultima 

reunião foi a confecção e entrega das máscaras de tecido para a população e foi esclarecido por Camila que os 

agentes de Saúde já estão realizando a entrega em cada domicílio. Dando sequência as deliberações da reunião 

anterior, Douglas agradeceu ao Cláudio pela disponibilidade em aumentar a banda de internet do local da realização 

dos testes rápidos e esclareceu que agilidade do serviço só está sendo possível graças à qualidade da rede de 

internet para envio dos dados dos exames. Ainda em conversa com Cláudio, Douglas expôs as deliberações do 

Ministério Público em relação à abertura dos comércios e pediu para que este como Presidente da Associação 

Comercial levasse aos associados o anseio da secretaria de saúde em caminhar junto com os comerciantes, mas 

ao mesmo tempo agir de forma segura em relação à Saude pública. Cláudio comentou a situação difícil que o 

comércio vem vivenciando e expôs a situação de vários pequenos comerciantes que estão tento dificuldades por 

terem que paga aluguel de lojas que estão fechadas. Sugeriu a abertura dos bares, lanchonetes e restaurantes com 

medidas sanitárias adapstadas à realidade do município e ficou então acordado uma conversa para acordar uma 

possível abertura gradativa das atividades comerciais.

Outros assuntos pertinentes

OBJETIVO

Monitoramento dos casos de Covid-19

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

Esclarecimentos sobre os testes

Protocolo de testagem 
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Douglas relatou que foi solicitado para que a Anglo American aumentasse a quantidade de testes realizados no 

município. No inicio do dialogo com a empresa eles tinham disponibilizado 100 testes por trimestre e apartir do 

pedido da Secretaria de Saúde este número foi ampliado para 150 testes trimestral. Os testes estão sendo 

realizados às quintas-feiras na Creche Municipal em uma média de 35 testes por dia de atendimento. Além dos 

testes rápidos a mineradora ofereceu 10 exames de PCR-rt por mês para o município.

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 confirmados em cidades da nossa 

região e no município de Dom Joaquim.Demonstrou que há uma preocupação com o número crescentes de casos 

confirmados em nossa cidade e escalreceu que houve um número grande de casos notificados constantes no 

último Boletim epidemiológico visto que não estávamos tendo acesso a quantidade total de casos notificados em 

outros municípios e como o problema de acesso ao sistema foi solucionado tinhamos acumulado um grande 

número de notificações que não estavam no Boletim.Camila Cunha sugeriu que a Secretaria de Saúde 

esclarecesse nas redes sociais o aumento do numeros de casos notificados.

QUEM (RESPONSÁVEL)

Douglas

Junior

16/07/2020

PRÓXIMA REUNIÃO

O QUÊ (AÇÃO)
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Imediato

Imediato

Esclarecimentos nas redes sociais

Camila Vilarino iniciou o esclarecimento do Protocolo de Testagem esclarecendo que os testes tem ocorrido por 

critério de risco de exposição ao Coronavírus, ou seja, o primeiro grupo a ser testado foram os profissionais da 

saúde, em seguida os agentes da força de segurança - Polícia Militar, posteriormente serão os cidadãos 

caracterizados como grupo de risco e uma amostragem dos comerciantes e por último para fins epidemiológicos 

serão selecionados indivíduos economicamente ativos de diferentes regiões do município. Os testes têm como 

intuito identificar a circulação do vírus na cidade e isolar imediantamente os possíveis casos.Sobre as testagens, 

Cristina solicitou que as mães sociais e os funcionários da assistência social fossem incluídos na lista para testes. 

Douglas então pediu que ela e Andrea enviassem a relação de profissionais da Secretaria de Educação e 

Assistência Social para serem incluídos nas próximas testagens.A respeito do grande número de casos positivos e 

assintomáticos relacionados às empresas de mineração , Cláudio levou o questionamento de algumas pessoas da 

associação que estão com receio de alugar imóveis para que estas empresas utilizem como casa de isolamento de 

casos confirmados de Covid-19. Junior expos que realmente as empresas tem alugado imóveis para este fim mas 

que tem atuado de  maneira segura no isolamento dos casos. Ele exemplificou que havia uma casa alugada com 

individuos cumprindo isolamento por terem testado positivo para covid-19 e o proprietário do imóvel pediu para que 

a empresa entregasse a casa e os indivíduos que estavam cumprindo quarentena tiveram que mudar para outro 

imóvel.

Diante do crescente números de casos suspeitos e confirmados e precebendo uma dificuldade em manter o 

monitoramento desses indivíduos Douglas explicou que a metodologia e os instrumentos de monitoramento haviam 

passado por uma reformulação. Dessa forma, a equipe de monitoramento delegou melhor as funções de cada um 

no processo e acrescentou a Deidyane neste fluxo. As planilhas são atualizadas diariamente no momento do 

contato com os indivíduos em quarentena e ficou determinado que o primeiro contato e a suspensão do isolamento 

serão feitos de forma presencial pela enfermeira ou pelo médico, dando assim mais respaldo a todo processo.

Nota informativa para o comércio

QUANDO 
(PRAZO)

Dentre outros temas levantados na reunião Douglas citou os itens que a Secretaria de Saúde recebeu de doação da 

Anglo American para o enfrentamento do Coronavírus, dentre eles o respirador de transporte. Outros itens de EPI 

foram adquiridos por meio do Consórcio de Saúde de Conceição do Mato Dentro. Andreia pediu para aproveitar a 

ocasião e esclarecer que a Secretaria da Educação está adquirindo itens alimenticios para montar Kits que serão 

entregues as crianças matriculadas e que são cadastradas no bolsa família. Os ítens que vão constar na cesta 

estão sendo analisados pela Natália, nutricionista municipal, de acordo com a necessidade nutricional de cada 

criança. Cristina citou que as famílias cadastradas já estão recebendo outro auxílio do governo estadual que é o 

bolsa Merenda. Huenerson deixou a reunião aberta para que os membros do comitê pudessem manisfetar a 

respeito dos assuntos discutidos e não havendo mais nada a ser dito agradeceu a presença de todos os presentes.
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