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REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

Jesu Gonçalves da Cruz Júnior

ATA DE REUNIÃO

Participantes

Volmer Henriques Madureria

Douglas Tadeu de Pinho Mourão

Cristina Maria Gonçalves

Utilização de recursos referentes à Pandemia

OBJETIVO

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

Informações sobre o fluxo de entrada de trabalhadores na cidade

Retomada das atividades da Atenção Básica

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. Além disso, 

apresentou o Boletim de Dom Joaquim e disse que solicitou aos Estagiários de Enfermagem da UFMG que 

fizessem um estudo epidemiológico dos casos registrados de Covid-19 para que seja traçado um perfil da 

Pandemia no município.

Descrição

Aos dias 16 de setembro 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 realizada a verificação do registro e 

das especificações técnicas do teste rápido HiLab devido a desconfiança em relação ao resultado do mesmo. 

Douglas disse que foi verificado que o registro do teste está regular junto a Anvisa e que este apresenta otima 

especificidade e sensibilidade ao Covid-19. Mencionou que acredita que alguns resultados falso positivos podem 

ocorrer devido a coleta ser com sangue capilar, visto que a punção venosa e utilização de plasma é a forma mais 

efetiva para obtenção de resultados mais fidedignos.Outra ação concluida foi a intensificação na conscientização 

para o de máscara, embora, a população demonstra um relaxamento grande após as medidas de flexibilização do 

comércio.
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O QUÊ (AÇÃO)

Huenerson esclareceu sobre a parada nas atividades da Mineração. Em reunião entre ministério público e os 

Gestores da região, o município de Conceição do Mato Dentro abriu uma ação judicial para impedimento da 

entrada de trabalhadores da mineração na cidade. Huenerson disse que não se manifestou fovarável a esta ação, 

visto que, ele entende que essa atitude só seria efetiva mese atrás quando estávamos no pico da Pandemia. 

Como neste momento estamos classificados na onda verde pelo Plano Minas Consciente, ele não vê 

embasamento em impedir a entrada dos trabalhadores. Huenerson continua sua fala expondo que ficou acordado 

com a Anglo American um protocolo rígido para entrada segura desses colaboradores no município. Estes 

trabalhadores realizarão uma primeira testagem nos seus municípios de origem,há um pedido de autorização para 

entrada e alojamento do funcionário em nossa cidade , uma segunda testagem é realizada no município de Dom 

Joaquim, independente do resultado os trabalhadores realizam quarentena de 7 dias e após estas medidas é 

enviada a lista destes profissionais para o email da secretaria de saúde e os profissionais responsáveis pela 

avaliação autorizam o início das atividades destes trabalhadores. Cláudio mencionou uma dúvida dos membros da 

Associação comercial em relação a boatos que empresas que estavam com imóveis alugados em Dom Joaquim 

teriam sido deslocados para Alvorada de Minas pois os imóveis daqui não atenderam os requesitos estabelecidos 

pela empresa. Júnior explicou que pelo protocolo Minas consciente estabele que os imóveis utilizem somente 50% 

da capacidade de hospedagem e talvez por esse motivo as empresas estão procurando outros municípios 

vizinhos. 

QUEM (RESPONSÁVEL)

Douglas/Camila

Gorete/Andreia2

Imediato

Imediato

Douglas expôs a necessidade de retomada gradativa das atividades da atenção básica. Colocou que haverá uma 

reunião com a equipe para formatação da agenda, tendo em vista que até o momento só estavam sendo 

realizados atendimentos de urgência e que há necessidade e cobrança por parte de Governo Federal de 

alimentação dos sistemas com ações de prevenção e atendimentos a grupos específicos como: gestantes, 

puérperas, crianças menores de 2 anos e idosos. Camila esclareceu o fluxo para o atendimento das demandas da 

odontologia que ainda só está realizando procedimentos considerados inadiáveis. Diante do exposto, ficou 

decidido que os atendimentos tendem a restabelecer uma normalidade se não houver uma segunda onda de 

aumentos de casos até o final do mês de Setembro.

Outros assuntos importantes foram citados. Júnior mencionou as novas Notas Técnicas do Protocolo de Manejo 

Clínico para casos de Covid-19. Huenerson expos que houve publicação do decreto que avalia individualmente o 

possivel retorno ao trabalho dos funcionários do grupo de risco que até o momento se encontram afastados de 

suas atividades. Cada funcíonário teve consulta médica agendada para avaliação de risco. Andrea Resende 

questionou se o recurso do Programa Saúde na escola já estava disponível e como seria sua utilização. Douglas 

afirmou que houve a transferência do valor de 7 mil reais referente ao Programa Saúde na Escola, porém precisa 

buscar mais informações visto que as atividades nas escolas ainda estão suspensas e que a utilização do recurso 

está vinculada com a retomada das atividades escolares. Sem mais assuntos para discussão, Huenerson 

cumprimentou e agraceu a todos os presentes.

Huenerson esplanou sobre o recebimento dos recursos financeiros para utilização com as ações de 

Monitoramento e Prevenção ao Covid-19. Ele disse que o recurso federal recebido é destinado levando em 

consideração a quantidade populacional. Até o momento o governo federal fez envio de valores que somam 

aproximadamente 620 mil reais. Deste valor, o município ja utilizou em torno de 150 mil reais com EPI's e insumos 

, contrapartida financeira pelos leitos de UTI e leitos clínicos para Covid-19 da Micro de Guanhães  e os gastos 

estão sendo monitorados pelo tribunal de contas do Estado de Minas Gerais, inclusive no site do tribunal de 

contas é possível ver um relatório detalhado dos gastos de Dom Joaquim. Se os recursos não forem empregados 

nas ações de Covid-19 até o final de Dezembro, este será devolvido ao governo federal. Douglas listou então 

algumas metas para utilização do recurso financeiro para que haja melhoria nas ações de combate e controle ao 

Coronavírus, sendo sugerido compra de veículos para transposte de profissionais e pacientes, aquisição de motos 

para agilizar o contato e monitoramento dos casos suspeitos e confirrmados de Covid-19, compra de EPI's e 

unsumos. Os presentes concordaram com as sugestões e Cláudio apontou a necessidade de mais investimento 

financeito nas ações de Educação e Prevenção do Covid-19 nas escolas.
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