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Participantes

Gislaine de Araújo Alvarenga

Hugo Renan do Carmo Celestino

Geraldo Adilson Gonçalves

Fluxo de atendimento nas unidades de saúde

OBJETIVO

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

Minas Consciente - retrocesso para onda vermelha

Mudança no tipo de testagem  - fim da testagem Hilab

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 12 de janeiro de 2021, às 08:00, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, foi aberta nova reunião

do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 ,com a saudação e acolhida do Secretário de Saúde Huenerson a todos os presente e

ressaltando a importância desta reunião.Dando continuidade,Camila 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,destacando o crescimento do número de casos nas última semana. Camila ainda mostrou os dados do Boletim

epidemiológico Covid-19 do município de Dom Joaquim e citou imensa preocupação com o crescimento exponencial do

número de casos confirmados no município, relatando ainda que todos estes tem sido casos sintomáticos e incluem até casos

graves que necessitaram transferência pra UTI. O prefeito Geraldo Adilson menciona que acredita que este aumento no

números de casos está relacionado com as festividades que vem ocorrendo desde a época das eleições municipais e também

das festas de final de ano. Camila diz que só no dia de ontem foram registradas 10 notificações de casos confirmados no

município sendo questionada por Andrea se estas notificações eram de pessoas ligadas à mineração. Ela então esclarece que a

maioria dos casos destas notificações são da população em geral e que não estão diretamente ligados às empresas

mineradoras.

Outros assuntos 

Denúncia ouvidoria
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Huenerson esclarece sobre a importância de tomar medidas para conter o avanço do coronavírus na cidade e cita que a

Macrorregião Centro a qual o município de Dom Joaquim pertence retrocedeu para a onda vermelha do Plano Minas

Consciente e que acredita que ainda esta semana a microrregião de Guanhães também deve tomar esta atitude. Huenerson

continua sua fala explicando que teme pelos rumos que a Pandemia está tomando e que a decisão mais acertada seria que o

município publicasse - com permissão do Comitê de Enfrentamento Covid-19, decreto que regride as atividades comercias para

onda vermelha. Júnior fala que na onda vermelha somente funcionariam as atividades comerciais que são classificadas como

essenciais e que se seguirmos o protocolo do Minas Consciente, as lojas de roupas e algumas outras teriam que fechar. Ele

então propõe que o município adote a onda vermelha, porém com algumas adaptações e regras de acordo com a realidade do

município de Dom Joaquim. Andrea pergunta sobre como ficaria a situação do funcionamento das igrejas e Huenerson explica

que como o Programa Minas Consciente não classifica templos religiosos fica a critério do município adotar as condutas em

relação os funcionamento dos mesmos, entretanto, ele acredita que os templos religiosos estão cumprindo as medidas

propostas pela VISA municipal e sugere que estes permaneçam funcionando desta forma.Claúdio Costa, representante da

Associação Comercial de Dom Joaquim, diz que a grande insatisfação dos comerciantes a respeito de retroceder para onda

vermelha é que os comércios seguem as regras mas os espaços públicos como balneários e praças tem acúmulo de pessoas. Ele

sugere então que o espaço da Barragem e das praças sejam fiscalizados para evitar aglomeração de pessoas.Huenerson pede

ajuda ao Prefeito Geraldo Adilson a fim de providenciar que as praças, balneários e pontos turísticos sejam fechados. Sugere o

uso de fita zebrada nas praças, faixas de orientação e fechamento do acesso à barragem com cancela e um fiscal durante o dia.

Huenerson coloca em votação no Comitê o retrocesso para onda vermelha do Minas Consciente e por unanimidade a sugestão

é aceita, salvo as ressalvas já citadas. Fica então decidido que o departamento jurídico da Prefeitura Municipal fará a publicação 

do decreto na data de hoje e que a partir do momento de sua publicação a equipe da VISA Municipal começará as atividades

educativas/punitivas nos comércios. Huenerson cita que quer focar na educação e cooperação dos comerciantes, contudo, os

que não acatarem as normas após serem orientados serão denunciados a Ministério Público para que haja devida punição.Cita

também que convidou o representante da PM para reunião para que haja uma parceria entre os agentes da VISA e a força de

segurança, no entanto o representante não compareceu e foi sugerido então uma reunião posteriormente entre PM e

Secretário de Saúde. Flávia Salvador diz que o comerciante não pode ser penalizado sozinho pela falta de cumprimento das

medidas de isolamento da população, que na maioria das vezes os comércios funcionam de forma correta mas, que da porta

para fora a população de aglomera e causa tumulto em filas. Huenerson então esclarece que a equipe de saúde só pode atuar

onde é a parte dela e Pricilla acrescenta que temos que focar nas mudanças que estão ao nosso alcance.

Camila informa aos presentes que os testes rápidos que eram realizados semanalmente no município foram suspensos. A 

testagem era realizada por meio de um contrato entre Anglo American e o Laboratório Hilab, porém, a empresa Anglo 

Ameerican findou o contrato com o laboratório fornecedor destes testes rápidos e focou no aumento do número de testagens 

de RT-PCR. Camila explica que é mais vantajoso para o município esta forma de testagem visto que é um teste padrão ouro 

para detecção de Covid-19 e que os resultados destes testes têm saído em 2 dias úteis. Segundo ela, os médicos foram 

orientados a isolar e pedir o exame de PCR para todos os pacientes que apresentarem sintomas gripais e procurarem o serviço 

de saúde. Ela ainda disse que não sabemos ao certo a cota que o município tem para exames de RT-PCR que serão cobertos 

pela Anglo American, que até o momento todas as solicitações de exames estão sendo atendidas, contudo, caso a quantidade 

oferecida pela empresa mineradora não seja suficiente, que o município irá comprar testes de antígeno. Estes testes são 

realizados via coleta nasal (swab), tem um especificidade boa e o resultado sai em torno de 2 horas, permitindo assim a 

detecção precoce do vírus na fase de transmissão. Cláudio fez um questionamento a respeito da mobilização de funcionários 

que prestam serviços à atividade mineradora na cidade, citando que circula entre as pessoas a informação que chegará um 

número alto de trabalhadores dessas empresas na cidade e que há preocupação com o aumento de números de casos de Covid-

19 devido essa entrada massiva de pessoas na cidade. Camila então esclarece que há um acordo formal no MP que obriga que 

todos os funcionários que tiverem necessidade de permanecer na cidade de Dom Joaquim para trabalhar em qualquer setor 

ligado a mineração tem que passar pela liberação da Secretaria de Saúde após apresentar 3 testes negativos para Covid , sendo 

um na cidade de origem , outro no momento da entrada na cidade e outro no inicio de sua atividade na Mina. Ela diz que este 

acordo vem sendo seguido até o presente momento.

Camila relata aos membros do Comitê que houve uma denúncia via canal da Ouvidoria sobre atividades de Capoeira que 

estariam gerando aglomeção em praça pública. Ela explica que a denúncia já foi respondida e esclarece que atividade não tinha 

nenhum envolvimento com nenhum projeto de esporte relacionado a Prefeitura Municipal, sendo portanto uma atividade 

irregular. Huenerson completa dizendo que o responsável pela VISA Municipal já procurou os envolvidos na atividade e 

orientou que estes não poderiam utilizar local público para esta atividade e que estes estavam promovendo aglomeração de 

pessoas. 
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19/01/2021

PRÓXIMA REUNIÃO

O QUÊ (AÇÃO)

Camila A Vilarino

QUEM (RESPONSÁVEL)

Rodolfo

RESPONSÁVEL PELA ATA

Júnior7

Imediato

Imediato

São discutidas a ações que deverão ser realizadas a partir dessa reunião e delegadas as funções. Não tendo nada mais a ser 

deliberado , Huenerson agradece a presença de todos e pede a colaboração e cada um neste momento de dificuldade devido a 

Pandemia

Daniel sugere que as pessoas sejam orientadas sobre procurar os serviços de saúde , principalmente o Hospital somente em 

casos inadiáveis e situações de emergência.Ele relata que os usuários do sistema de saúde do Município tem procurado o 

Hospital para situações que podem ser resolvidas por telefone ou na UBS criando assim situações de risco de contaminação por 

Covid-19. Ele ainda sugere a Huenerson que converse com o farmaceutico responsável pela Farmacia de MIinas para aumentar 

o prazo de entrega de medicamentos com a mesma receita, evitando assim que os usuários de desloquem até a unidade de 

saúde somente para renovação da mesma.Huenerson acata as sugestões e cita que os profissionais de saúde se reuniram para 

alinhamento do fluxo de atendimento e para melhor atendimento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19, ele pede a 

Daniel que vá a rádio Folheta e fale sobre a gravidade deste momento que o município enfrenta e sobre as medidas de 

prevenção a serem adotadas. Daniel se disponibiliza a fazer os programas na rádio.

QUANDO 

(PRAZO)

1

ITENS

1

SITUAÇÃO

Publicação de decreto Municipal retroagindo para 

onda VERMELHA do Prgrama Minas Consciente

Mandar ofício com regras de funcionamento para 

igrejas e salões de beleza

2
Agendar Reunião entre Prefeito, Secretário de 

Saúde e Polícia Militar
Flávia

4
Isolar praças e balneários. Colocar barreira e fiscal 

na Barragem
Flávia/ Setor de Obras

5
Confeccionar faixas orientativas e contratar 

serviço de moto som
Flávia/Douglas

6 Realizar programas na rádio local Daniel Imediato

3
Fazer nota para os comerciantes a respeito da 

onda vermelha
Cláudio

Imediato

Imediato

Imediato

Imediato














