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04/05/2020 REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

Jesu Gonçalves da Cruz Júnior

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

Doação de materiais ao Hospital Nossa Senhora da Graças

OBJETIVO

VISA - Monitoramento, andamento e legalidade das ações

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

Leitura da Ata de Reunião com a Microrregional de Guanhães
Apresentação do Posicionamento do Ministério Público referente a flexibilização das medidas de controle ao 
combate ao Coronavírus

Uso das Mídias de cominicação para consciencia coletiva
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Huenerson apresentou a ata da Reunião da Micro de Guanhães e esclareceu os pontos principais do Plano de 
Contingência Microrregional com GRS de Itabira. São eles: O HIC disponibilizará 42 leitos Covid-19 para a Micro; 
O estado de Minas Gerais vai capacitar e pleitear 10 leitos de UTI para micro de Guanhães; os municípios farão 
repasse de R$10 mil reais ao HIC por 3 meses para bancar os 10 leitos; os outros 3 Hospitais da Micro 
(Virginópolis, Sabinópolis e Rio Vermelho) ficaram como retaguarda de leitos para pacientes não Covid-19 ou 
Covid-19 quando não houver mais capacidade de atendimento em HIC.Outras definições e propostas constam na 
ata em anexo.

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 com casos confirmados, totalizando 13 casos em nossa 
GRS.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. Camila Madureira sugeriu que medidas punitivas fossem tomadas para impedir a 
aglomeração de pessoas.

Aos dias 04 de Maio de 2020, às 09:30, 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 e em especial à Secretária da Câmara Municipal Camila Cunha Rodrigues Madureira.Explanou 
brevemento aos presentes o objetivo do Comitê .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 
direcionado para as empresas envolvidas na mineração um ofício (Ofício n11/2020) orientando sobre as medidas 
utilizadas no enfrentamento ao Coronavírus. Outra tópico discutido foi a contratação de motossom para serviço 
de educação em saúde, a esse respeito Douglas disse que já foi feita a requisição para o serviço. Como forma de 
orientação da população ainda foi estabelecida a distribuição de panfletos e folders com normas de etiqueta 
respiratória e de isolamento em caso de sindromes gripais e Júnior disse que os funcionários da Vigilância 
Sanitária estão fazendo esse serviço nos domicílios visitados.Douglas esclareceu que outra medida já adotada foi 
a criação da planilha de monitoramento de Sindromes Gripais que está sendo usada pela equipe do PSF. Gorete 
confirmou a utilização da nova planilha e questionou sobre a escala dos funcionários que vão realizar o 
monitoramento nos finais de semana. Foi definido que a escala ficará fixada no hospital e que Priscilla vai realizar 
as notificações caso apareçam nos dias de não funcionamento do PSF. Outra ação importante que foi proposta e 
já realizada foi o contato com a Secretária de Saúde de Conceição do  Mato Dentro para possível recebimento 
dos casos complexos de Covid-19. Huenerson disse que realizou uma video chamada com Marizélia - SMS de 
CMD , no dia 01/05/2020 e ela ilustrou a estrutura física e de recursos humanos que o município de CMD dispõe 
para os casos de Covid-19 e se mostrou aberta a receber os casos de Dom Joaquim caso haja necessidade, 
além disse oferecerá treinamento para equipe médica com profissionais intensivistas e alguns itens de EPI. 
Huenerson e Marlizélia discutiram ainda, exigências que serão protocoladas junto ao Ministério Público para que 
a Anglo American possa oferecer equipamentos medicos e uma UTI móvel para as tranferências de pacientes. 

Huenerson apresentou a Nota Tecnica do Ministério Público em relação a flexibilização do comércio - Projeto 
Minas Consciente. Concluiu que no contexto atual de pandemia, as decisões dos gestores públicos necessitam 
estar embasadas de forma técnica e em dados concretos, observado princípio da precaução. A reabertura do 
comércio num momento inadequado, tende a extrapolar a capacidade de respostas dos serviços de 
saúde.Huenerson sugeriru então que para que o município não seja responsabilizado pelos problemas futuros de 
falta de capacidade de atendimento para casos complicados de coronavírus, que não haja a flexibilização das 
ações de saúde. Douglas acrescentou que temos que nos resguardar fazendo a nossa parte enquanto 
funcionários da saúde. (Nota técnica em anexo)

Júnior apresentou a situação das ações da VISA em relação às barreiras sanitárias e aos agentes do 
monitoramento . Disse que os agentes estão sobrecaregados devido à grande quantidade de visitas que tem que 
ser realizadas diante da grande quantidade de pessoas que estão vindo para Dom Joaquim principalmente 
durante os feriados. Fernanda relatou que muitas vezes os funcionários estão sendo mal tratados pela população 
da zona urbana quando visitados e orientados sobre a quarentena. Viviane disse que a abordagem da população 
que está na zona rural tem sido mais fácil e que estão fazendo um trabalho educativo que vem sendo elogiado 
pela comunidade. Ela colocou a possibilidade de fazer um decreto para uso obrigatório de máscara por toda a 
população municipal. Flávia explicou que irá sair uma lei federal em relação a isto e que o município irá aguardar 
esta legislação para acatarmos.Antecipando essa necessidade eminente de uso de máscaras pela população, 
Cláudio sugeriu que a associação das costureiras fosse procurada para possível confecção das máscaras.Sobre 
o trabalho dos agentes da barreira, Júnior propôs providenciar um rádio de comunicação para que as duas 
barreiras possam ter contato e controle sobre a saída de veículos que estão de passagem pela cidade. Daniel 
sugeriu confeccionar panfletos educativos e com informações sobre a realidade do município em relação ao 
Coronavírus para ser distribuído nas barreiras sanitárias.Foi citado por Camila que todas as medidas tomadas em 
relação ao isolamento estão pautadas em legislação municipal vigente e que foi criada uma circular da VISA com 
a orientações em relação a entrada de pessoas oriundas de área com casos Covid-19.
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Camila A Vilarino

QUEM (RESPONSÁVEL)

Flávia

RESPONSÁVEL PELA ATA

Douglas / João Paulo

11/05/2020

PRÓXIMA REUNIÃO

O QUÊ (AÇÃO)

5

Imediato

Douglas ImediatoElaboração e confecção dos panfletos

4
Procurar a associação das costureiras para 
avaliar a possibilidade da confecção de 
máscaras de pano

Cristina Imediato

3
Elaborar as faixas para sinalizadoras e 
informativas

2

Imediato

Imediato

Conseguir radio comunicador para uso nas 
barreiras sanitárias

Huenerson disse que precisamos investir em mídias para educar a população sobre o isolamento social. Daniel 
expôs que não está havendo uma consciência coletiva e que as pessoas estão se deslocando muito para o 
interior e que não tem respeitado as orientações sobre o isolamento. Sugeriu então fazer um vídeo que cause 
impacto na população mostrando a realidade do nosso hospital caso apareça um caso grave de Covid-19. 
Douglas disse que ficará responsável pela elaboração de um vídeo para ser divulgado nas redes sociais. Júnior 
sugeriu confeccionar faixas para sinalizar as barreiras e para proibição de visitas em pontos turísticos da cidade.

Fazer o vídeo de conscientização da 
populaçao.

QUANDO 
(PRAZO)

Camila e Flávia

Huenerson apresentou a todos os presentes uma lista de materias que foram recebidos por meio de doação 
através de uma live do João Batista Rabelo. Foram entregues à Secretaria de Saude: 60 litros de álcool em gel, 
48 frascos de álcool 70%, 500 máscaras de pano. O material será utilizado nas ações de prevenção contra o 
Covid-19. Não tendo mais assuntos a serem discutidos, ele encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. 
Ficou agendado a próximo encontro do Comitê no dia 11/05/2020 às 9h no mesmo local.
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