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OBJETIVO

Questões relacionadas à licitação

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

Esclarecimentos sobre doação de equipamentos da Anglo

Mudanças no Protocolo de Manejo Clínico

Resumo das reuniões da semana

21/05/2020

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

Aos dias 21 de Maio 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 que aproveitou a ocasião para apresentar e dar boasvindas à nova Enfermeira do PSF Vida Nova : 

Andreia Fernanda Assunção. Huenerson aclarou que a reunião do Comitê foi adiada por duas semanas devido à 

incompatibilidade de agenda de alguns membros e que este tempo que não ocorreram as reuniões serviu para 

amadurecer e avaliar a efetividade das ações de enfrentamento ao Covid-19. 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 solicitação de rádios comunicadores para atuação dos profissionais 

da Barreira Sanitária.No entanto, com o novo formato de trabalho proposto para Barreira foi decidido que este 

recurso não seria mais útil. Ainda como ações para serem realizadas ficaram pendentes a produção de um vídeo 

de conscientização da população e a elaboração dos panfletos para serem distribuídos pelos Agentes das 

Barreiras.Como acordado também foram confeccionadas faixas orientativas que já foram fixadas em pontos 

estratégicos da cidade. Outra ação proposta foi a confecção de máscaras de pano para população pela 

associação da costureiras do município. Cristina relatou que o contato com as costureiras já foi estabelicido para 

a produção inicial de 3.000 máscaras de tecido.

Mudanças no trabalho do Monitoramento/Barreiras Sanitárias
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Camila apresentou as mudanças recentes no Protocolo de Manejo Clínico tais como: validade de testes 

realizados por laboratórios particulares, confirmação de casos positivos por ter contato com caso confirmado, 

algumas mudanças na observação de sinais e sintomas. Foi sugerido que os profissionais de saúde envolvidos 

no fast track Covid-19 fiquem atentos às atualizações no Protocolo e discutam entre si essas mudanças. Sobre a 

atualização do boletim epidemiológico ficou acordado que será divulgado toda sexta-feira ainda que não haja 

atualização. Outro assunto referente ao Protocolo foi o recebimento de testes rápidos num total de 60 unidades 

vindos da GRS de Itabira.

A respeito das licitações Douglas questionou à Flávia sobre a suspensão dos processos de Licitação devido a 

Pandemia. Ela esclareceu que todos os processos que já haviam sido publicados estão sendo concluídos e que 

as licitações relacionadas à saúde não foram prejudicadas. Todas as solicitações consideradas urgentes para 

aquisição de materiais e serviços para a Secretaria de Saúde serão prontamente resolvidas. Ainda nessa 

temática, foi esclarecida a urgência da entrega da obra da Unidade de Saúde pois há extrema necessidade de 

diminuir o fluxo de pessoas no Hospital e sair da Unidade provísória devido a falta de estrutura ideal para 

atendimento. Flávia disse que a previsão de conclusão da obra é 15 de Julho.

Diante do cénario atual e visando maior efetividade do serviço, Huenerson esclareceu que mudanças na forma de 

atuação da Barreira Sanitária serão instituídas. Mediante documento que declara transmissão comunitária do 

Covid-19 em todo território Nacional, não há mais argumentos plausíveis para sustentar a quarentena imposta 

pelos agentes Epidemiológicos a todas a pessoas que vem de regiões com caso confirmado. Foi sugerido que a 

Barreira Sanitária atue de forma educativa, com distribuição de panfletos de orientação e incentivo ao isolamento 

social e medidas de higiene. Júnior expôs o novo formato de atuação dos fúncionários da Barreira, que contará 

com um profissional de nível superior para dar suporte aos Agentes de epidemiologia e farão mensuração da 

temperatura de todas as pessoas vindas de outras cidades que passarem pelas barreiras. O horário de 

funcionamento da barreira será de 6h às 0h e os ACS que estavam atudando nesta atividade retomarão suas 

funções e farão o monitoramento de casos suspeitos de coronavírus.Huenerson disse que a proposta deste novo 

formato de trabalho da barreira é ser mais efetivo nas ações e identificar possíveis casos de risco para Covid-19. 

Encerrados todos os assuntos da pauta, o secretário de saúde agradeceu a presença de todos e pediu outra 

reunião na próxima semana.

Huenerson apresentou a todos os presentes os assuntos discutidos nas Web reuniões durante a semana.Dia 

11/05, participou de reunião Sala de Situação com os municípios da Macrorregião Centro onde foi exposto os 

déficits de leito de UTI nesta macro e principalmente ne Micro de Guanhães. Na reunião com os promotores de 

Justiça foi debatido sobre a adesão dos municípios aos projetos referentes a retomada das atividades comerciais. 

Os municípios têm que optar em aderiar à deliberação 17 ou ao Programa Minas Consciente.Júnior explanou um 

pouco sobre o Minas Consciente e sinalizou que seria iteressante que o município aderisse a este modelo. O 

prefeito Geraldo Adilson opinou que pelo que ele percebe o município não deve flexibilizar e acha o a deliberação 

17 está mais próxima das ações impostas pelo Decreto Municipal 12/2020. Diante da discussão e dúvidas sobre 

qual seria o ideal para o município Huenerson aconselhou que sejam estudados os dois documentos para que 

seja feita uma escolha mais consciente e acertada para o município.
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Huenerson citou a doação de equipamentos e insumos pela empresa Anglo American. Descreu os itens que 

foram recebidos da empresa tais como: álcool em gel, máscaras descartáveis, ambu, equipos para bomba de 

infusão, cardioversor, monitor cardíaco, capacete hood e um respirador. Huenerson esclareceu que o respirador 

que foi doado pela Anglo, apesar de ser um equipamento caro não cumpre com a função necessária neste 

momento que é a estabilização de um paciente crítico até o momento que consiga uma vaga em uma Unidade de 

tratamento intensivo. Foi discutido então pelo grupo se o município deveria ficar com tal equipamento ou se ele 

seria devolvido para empresa por não apresentar no momento grande utilidade e nem recurso humano treinado 

para operá-lo. A maioria dos presentes achou melhor manter posse do equipamento até que se receba outro mais 

adequado. Aproveitando o tema do respirador, Huenerson expôs o Projeto da Sala de Estabilização que foi 

entregue ao Ministério Público com intenção de conseguir recursos oriundos de multas ambientais aplicadas à 

empresas de mineração. Estes recursos caso sejam liberados serão investidos em equipamentos para montar 

uma sala de estabilização para casos críticos de Covid-19 no Hospital Nossa Senhora das Graças. 

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 .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.



2

Imediato

Imediato

Estudar a Deliberação 17 e o Minas 

Consciente para melhor domínio do tema

Fazer o vídeo de conscientização da 

populaçao.
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Júnior ImediatoElaboração e confecção dos panfletos

3 Capacitação dos profissionais da Barreira Júnior
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Douglas/ Mariana
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