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Outros assuntos 

OBJETIVO

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

Decreto de adesão ao Minas Consciente

Protocolo de testagem

Reuniões com Anglo

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

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, citando que a maioria destes está 

relacionado à atividade mineradora e que estes estão em números elevados porque realizam testagens periódicas 

de todos os funcionários.

Descrição

Aos dias 15 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.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 esclarecimento do aumento de 

casos nas redes socias e por falta de tempo dos envolvidos no enfrentamento ao coronavírus as mídias sociais 

não estão sendo utilizadas com frequência para esclarecimentos à população, no entanto Douglas disse que 

Mariana veio somar com a equipe e ajudar a resolver estas falhas.Outra deliberação foi uma nota informativa para 

o comércio, no entanto com um crescimento dos casos os rumos para abertura de comércio foram mudados e 

este seria um assunto a ser discutido nesta reunião. Sobre as testagens que as demais secretarias solicitaram 

estas ja foram incluídas na listagem e alguns ja haviam realizado testes na semana anterior a esta reunião. 

Douglas Tadeu de Pinho Mourão
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Imediato

Imediato

Video de Conscientização do Minas 

Consciente

Camila esclareceu sobre o fluxo de testagem. Aclarou que os testes rápidos realizados pela Anglo são de pessoas 

assintomáticas e por amostragem para fins de levantamento epidemiológico. São realizados os testes de 

profissionais de saúde, segurança pública, grupo de risco, comerciantes e população economicamente sem 

sintomas. No caso de pacientes sintomáticos, temos alguns testes repassados pelo Ministério da Saúde para 

testar estes casos. No entanto, todas as pessoas testadas devem obedecer os critérios para serem enquadrados 

como caso compatível para teste. Além disso os pacientes sintomáticos e que atendam os critérios tem opção de 

realizar o PCR-rt. Camila Cunha falou sobre a discredibilidade dos testes rápidos por parte da população e que 

tem acompanhado isso nas redes sociais. Douglas esclareceu que como o maior numero de testes tem sido 

realizado em assintomáticos, as pessoas não tem dado credibilidade aos resultados. Já foram realizados quase 

700 testes e até agora há um numero de 41 casos confirmados, sendo que a maioria está assintomática ou com 

sintomas leves.

Douglas citou as reuniões com as empresas na necessidade de alinhar o fluxo de testagem e os protocolos de 

isolamento entre o município e as empresas envolvidas na mineração. Foi realizada uma reunião dia 07/07/2020 

com a presença das empresas terceirizadas para discutirmos as condutas e problemas enfrentados em relação as 

testagens e os periodos de isolamento para que o municipio posso ter um melhor resultado no enfrentamento do 

coronavírus. No dia 09/07/2020, membros da Secretaria de Saúde se reuniram por videoconferencia com 

representantes da Anglo American para decidir situações pendentes sobre os testes.A secretaria de Saúde e a 

Anglo acordaram em seguir os prazos de isolamento impostos pelo Ministério da saude. Outro ponto importante 

foi a proposta da diminuição do tempo para resultado de PCR-rt.

Atividade educacional para comerciantes

QUANDO 
(PRAZO)

Douglas falou que estamos passando por uma situação em que o cenário muda a todo momento e que devemos 

nos adaptar a esta realidade. Disse que todas as decisões tomadas pela secretaria de saúde  são pensadas no 

bem comum e que na maioria das vezes não tem tempo habil para chegar ao Comitê.Andreia perguntou ao 

Comitê se será possível a realização da entrega dos PET's ( Programa de Estudos Tutorados) visto que será feito 

dentro das medidas de segurança. Todos concordaram com a entrega. Huenerson pediu a colaboração de todos e 

não tendo mais para discutir encerrou a reunião.
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ITENS

1

SITUAÇÃO

Huenerson iniciou apresentando o Minas Consciente e disse que o plano “Minas Consciente – Retomando a 

economia do jeito certo” pretende orientar a retomada segura das atividades econômicas nos municípios do 

estado.O plano setoriza as atividades econômicas em quatro “ondas” (onda verde – serviços essenciais; onda 

branca – primeira fase; onda amarela – segunda fase; onda vermelha – terceira fase), a serem liberadas para 

funcionamento de forma progressiva, conforme indicadores de capacidade assistencial e de propagação da 

doença, avaliando o cenário de cada região do estado e a taxa de evolução da Covid-19.Huenerson destacou que 

estamos em um momento delicado onde chegamos ao pico da Pandemia e que o números de casos vem 

crescendo de maneira rápida, por isso em decisão ja tomada juntamente com a Microrregiao de Guanhães 

mediante a entrega dos leitos de UTI, o município de Dom Joaquim decretou a adesão ao programa Minas 

Consciente e estará classificado na onda verde onde somente serviços essenciais funcionam. Alem disso ele 

disse que durante a semana a Secretaria de Saude , juntamente com a VISA farão um trabalho educativo para 

que a população e os comerciantes entendam o intuito do Plano e consigam absorver que todas as medidas que 

vem sendo tomadas visam a contenção dos casos de Covid-19. Ele ainda mencionou que viveremos um período 

de 20 a 30 dias de maiores restrições e inclusive havia recebido um pedido do Pastor Célio, presente na reunião 

para analisar a respeito da capacidade de pessoas em casa Igreja e adotar um numero de pessoas de acordo 

como o espaço de cada templo. Pastor Célio disse que há igrejas desobedecendo a notificação da VISA que 

determina o numero de 8 pessoas em cada templo para realização de cultos. Huenerson agradeceu a participação 

do pastor Célio e acatou a sugestão de revisar o numero de pessoas por templo, de acordo com a área física, 

porém, esta medida só será realizada quando sairmos deste momento crítico da Pandemia. Huenerson esclareceu 

que provavelmente as igrejas e academias serão os últimos estabelecimentos a serem reabertos. Disse tambem 

que vamos contar com o apoio da Polícia Militar para cumprimentos das medidas restritivas.

QUEM (RESPONSÁVEL)

Mariana

Júnior

O QUÊ (AÇÃO)
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