


CORONAVÍRUS
I N F O R M E

Prefeitura reforça a
IMPORTÂNCIA do isolamento social

Uso de máscaras, de preferência caseiras, é uma das novas
recomendações durante a pandemia

SAÚDE

Há quase um mês, a Prefeitura tem realizado 
uma série de ações de enfrentamento à 
pandemia do coronavírus. Apesar da suspensão 
de eventos, reorganização de serviços e 
regulamentação do funcionamento de 
estabelecimentos, o aumento da circulação de 
pessoas pela cidade tem sido percebido nos 
últimos dias. A fim de evitar a proliferação da 
doença, o isolamento social deve ser respeitado e 
reforçado.

A Administração Municipal também 
acompanha com atenção os impactos na 
economia e na vida das pessoas. No entanto, 
ainda não é o momento de flexibilizar. Por isso, o 
decreto 10.008/2020 foi publicado, com 
procedimentos que devem ser adotados.

NOVAS DETERMINAÇÕES
Além do uso de máscaras caseiras pelos 

cidadãos, a  Prefeitura  definiu que os 
estabelecimentos autorizados a funcionar com 
acesso de clientes à parte interna 
(supermercados, bancos, padarias, entre outros) 
controlem, orientem e sinalizem interna e 
externamente, não permitindo aproximação 
menor de dois metros entre as pessoas.

Outra medida é a proibição da utilização de 
áreas públicas de uso comum, como praças, ruas, 
banquetas, espaço de caminhada, trilhas, dentre 
outros, para a prática de atividades esportivas.

Centro de Nova Lima ainda segue com 
movimentação intensa de pessoas, apesar das 

recomendações de isolamento social 
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Entenda a necessidade de
reduzir a disseminação do coronavírus

Cada contaminado é capaz de infectar outras 406 pessoas em apenas um mês

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o isolamento social é a maneira mais eficaz de 
prevenir o contágio e a disseminação do coronavírus. Além de não haver uma estratégia de cura 
imediata, cada infectado pode transmitir o coronavírus para até 406 pessoas em um só mês. 

Com o isolamento social, o objetivo é evitar que várias pessoas se contaminem em um curto espaço 
de tempo. Assim, o município poderá atender os casos que surgirem e, aos poucos, fazer com que o 
número de pessoas curadas ultrapasse o de pessoas infectadas.

INFECTA INFECTA

AGORA

1 pessoa 2,5 pessoas
infectadas

406 pessoas infectadas

5 DIAS 30 DIAS

“O número de casos 
confirmados de coronavírus em 
Nova Lima preocupa e o 
isolamento social é mais que 
necessário. Estabelecemos na 
cidade o uso de máscaras 
caseiras, que é uma orientação 
do Ministério da Saúde, como 
medida de ampliação dessas 
ações de prevenção”
José Roberto Lintz Machado, 
secretário municipal de 
Saúde



Governo Municipal trabalha
pela ampliação dos leitos de CTI

Cidade aguarda repasse de equipamentos, por parte dos governos federal e 
estadual, para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes; Prefeitura também busca 

parceria com hospitais Biocor e Vila da Serra

Pulverização em locais movimentados continua 

Na rede pública, Nova Lima conta hoje com dez leitos 
de CTI credenciados pelo SUS no Hospital Nossa Senhora 
de Lourdes, sendo seis exclusivos para casos de 
coronavírus. No entanto, a Prefeitura e a fundação 
hospitalar têm atuado para ampliar esse número. Há, 
inclusive, espaço físico e infraestrutura pronta para 
montar mais 12 leitos de CTI.

Até o momento, a cidade ainda não recebeu o repasse 
de equipamentos, como respiradores pulmonares e 
monitores cardíacos, por parte dos governos federal e 
estadual. A Administração Municipal também tem 
tentado adquirir esses itens, mas eles estão em falta no 
mercado.

Além do CTI, existem 27 leitos clínicos na cidade, 
sendo 22 no hospital e cinco no Ceacor (um deles, de 
isolamento). Há também a possiblidade de expansão 
desses leitos tanto no hospital quanto no Ceacor, neste 
caso, utilizando os da UPA, situada ao lado.

PARCERIAS COM A REDE PRIVADA DE SAÚDE
A Prefeitura também trabalha na tentativa de 

viabilizar, junto ao Biocor e Vila da Serra, leitos extras de 
CTI que ficarão de retaguarda em caso de necessidade. 
Somados, esses dois hospitais possuem 77 leitos de CTI 
adulto para atendimento particular e de convênios.

Quatro equipes atuam 
diariamente, por toda a cidade, na 
limpeza de locais com maior 
circulação de pessoas, como 
pontos de ônibus e portas de 
bancos, supermercados, UBSs, 
UPA e hospitais. O serviço de 
pulverização é realizado à base de 
água sanitária diluída e 
quaternário de amônio. A ação, 
que tem um custo considerado 
baixo para o município (R$ 2 mil 
por dia), é capaz de matar o 
coronavírus nas superfícies.

Em março, quatro leitos de CTI 
do Hospital Nossa Senhora de 

Lourdes foram credenciados ao 
SUS, totalizando dez unidades 
para atender toda a população

CORONAVÍRUS
I N F O R M E

SAÚDE

LIMPEZA
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Ceacor funciona 24 horas por dia com 
capacidade para receber até 100 pessoas
Equipamento é referência no atendimento de casos suspeitos ou prováveis de 
coronavírus, com sintomas graves como dificuldade respiratória e falta de ar

SAÚDE

O Centro de Atendimento – Coronavírus 
(Ceacor) começou a funcionar no dia 1º de 
abril e, até o momento, atendeu mais de 140 
pacientes. Ele é voltado para os casos 
suspeitos ou prováveis da doença (com 
sintomas graves como dificuldade 
respiratória e falta de ar).

A equipe é formada por médicos, 
enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os 
profissionais têm passado por treinamentos 
específicos sobre coronavírus, como 
manipulação dos equipamentos, manejo 
clínico prático e didático dos casos e 
paramentação adequada para essa situação.

O Ceacor funciona 24 horas por dia, é 
voltado para pessoas com idade a partir de 
13 anos e tem capacidade diária de 
atendimento de até 100 pessoas.

Farmácia
do Ceacor

Além de laboratório e raio-X, o Ceacor conta com uma 
farmácia montada em um contêiner para também funcionar 24 
horas por dia, durante a pandemia. A iniciativa evita que pacientes 
residentes em Nova Lima, que saem de um atendimento no Ceacor 
com uma receita, transitem pela cidade em busca de 
medicamentos.

No local, são disponibilizados medicamentos como antibióticos, 
anti-inflamatórios, analgésicos, corticoides, dentre outros. Para ser 
atendido, é necessário apresentar a receita prescrita pelo médico do 
Ceacor, Cartão Nacional do SUS, documento de identidade e 
comprovante de endereço (de Nova Lima).

Crianças com sintomas graves devem ser 
levadas ao Pronto Atendimento do Jardim 

Canadá, que funciona todos os dias, das 7h às 
19h, ou ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes

Ceacor começou a funcionar no dia 1º de abril e já 
recebeu mais de 140 pacientes

Alô Saúde esclarece
dúvidas sobre o coronavírus

População pode ligar no 0800 032-1350 para receber
informações e até atendimento pré-clínico

Desde o dia 6 de abril, os nova-limenses têm à 
disposição mais um serviço gratuito para auxiliar no 
combate ao coronavírus. Com o Alô Saúde, criado pelo 
Governo Municipal, a população pode entrar em contato, 
sem sair de casa, para buscar informações, tirar dúvidas 
sobre a doença e até realizar atendimento pré-clínico, em 
caso de sintomas respiratórios, já que o serviço conta 
com equipe de medicina e enfermagem. O telefone é o 
0800 032-1350 e o serviço funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. Desde o início, o Alô Saúde já 
recebeu cerca de 40 ligações.

 Serviço funciona de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h
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Administração Municipal investe
Cerca de R$1,4 milhão em EPI e insumos 

para profissionais da saúde
Aquisição é essencial para a proteção dos profissionais

que trabalham no combate ao coronavírus

SAÚDE

A Prefeitura tem investido em compras de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 
produtos de higiene. Essa é uma das formas de 
manter a proteção dos profissionais envolvidos 
no trabalho de combate ao coronavírus no 
Ceacor, no Pronto Atendimento do Jardim 
Canadá e nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs).

A aquisição inclui os seguintes itens: capote 
cirúrgico (vestimenta que cobre todo o corpo), 
luvas, máscaras, óculos de proteção, protetor 
facial, touca e  macacão. Para a limpeza e 
higiene, foram adquiridos sabonete líquido, 
álcool em gel, papel toalha, refil com álcool e 
almotolia (recipiente para armazenamento de 
álcool) - algo em torno de R$ 1,4 milhão.

Fiscalização

EPIs e produtos de higiene: mais segurança
para os profissionais

Mais de 1.300 ações de fiscalização 
realizadas durante a pandemia

Serviços foram integrados para assegurar a efetividade dos trabalhos

As equipes de fiscalização têm atuado de 
maneira integrada para garantir o cumprimento 
dos decretos publicados pela Prefeitura diante da 
pandemia do coronavírus. O mais recente deles é 
o 10.008, em vigor desde 14 de abril de 2020, 
que determina procedimentos a serem adotados 
em Nova Lima no combate ao coronavírus e dá 
outras providências. No total, 1.305 ações de 
fiscalização foram realizadas, entre notificações, 
orientações verbais, fechamentos, atendimentos 
a denúncias, operações e conferência de planos 
de ações de empresas.

A Divisão de Fiscalização de Atividades 
Urbanas (Dfau), Vigilância Sanitária e Guarda 
Ambiental tiveram suas ações unificadas 
enquanto durarem as medidas de prevenção e 
combate à doença. O objetivo é facilitar e 
coordenar os trabalhos.

Equipes atuam em todas as regiões da cidade

Denúncias
Ouvidoria Geral do Município:  (31) 98773-1172 / 98899-1217
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SAÚDE

Combate ao Aedes é fundamental
Doenças transmitidas pelo mosquito são mais um desafio
à saúde pública; população é convocada a fazer sua parte

A Prefeitura se antecipou aos períodos críticos de propagação 
do vetor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya, realizando 
o Bota-fora do Aedes em fevereiro. No total, 117 toneladas de 
materiais que poderiam servir de criadouro para o inseto foram 
recolhidas e descartadas apropriadamente. Regularmente, a 
Prefeitura também realiza visitas domiciliares para eliminação de 
focos, aplicação de larvicidas, monitoramento de pontos 
estratégicos e acompanhamento das ocorrências. 

Entretanto, a recorrência de casos aponta que é preciso a 
atuação de todos. Só neste ano, já foram notificados 126 casos de 
dengue, três de chikungunya e um de zika, no município. O 
combate ao Aedes é considerado a forma mais eficaz para evitar 
o aparecimento dessas doenças.

• Caixa d´água vedada

• Calhas totalmente limpas

• Galões, poços e tambores bem 
vedados

• Pneus sem água e em lugares 
cobertos

• Garrafas e baldes vazios e com a 
boca virada para baixo

• Piscinas e fontes tratadas e, se 
possível, tampadas

• Pratos de vasos de planta com 
areia até a borda

• Ralos tampados ou telados

• Tampas dos vasos sanitários 
abaixadas

• Vasilhas dos animais de estimação 
limpas e protegidas da chuva

• Bandeja externa da geladeira e 
coletora de água do 
ar-condicionado limpas e secas

ATUAÇÃO EM
BAIRROS ONDE A
DENGUE FOI NOTIFICADA
Os últimos dois casos de dengue 
registrados no município foram 
nos bairros Vila Marise e 
Cascalho. A fim de proteger os 
moradores dessas regiões e 
eliminar possíveis focos do 
Aedes, a Prefeitura realizou, no 
dia 9 de abril, ação de aspersão 
de inseticida em um raio de 150 
metros dos locais das 
notificações.

APROVEITE OS DIAS EM
CASA PARA COMBATER
O AEDES E MANTENHA:
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ação drive thru imuniza
Mais de 1.300 idosos

Serviço também contemplou cidadãos que não possuem cadastro no SUS

No dia 4 de abril, a Prefeitura promoveu, no Espaço 
Cultural, a vacinação contra a influenza para idosos, por 
meio do drive thru, que imunizou 1.311 pessoas. Na 
oportunidade, os cidadãos receberam a dose sem precisar 
sair dos veículos.

O principal objetivo foi ampliar a cobertura vacinal da 
população com mais de 60 anos, oportunizando aos 
moradores que não estão cadastrados no Sistema Único 
de Saúde (SUS) o acesso facilitado e seguro à imunização.

Mais de 10 mil idosos foram vacinados contra a 
influenza no município. A maior parte do público com 
mais de 60 anos recebeu a dose em casa – maneira como 
segue a prestação do serviço conforme a disponibilização 
das doses.

“Tenho problema de diabetes e hipertensão. 
Por causa do coronavírus, a gente não 
pode ficar saindo de casa, então,
a vacinação no carro ficou mais segura”
José Bernardo dos Santos, 65 anos, 
morador do Bairro Vila Operária

Vacinação drive thru garantiu
comodidade e segurança aos idosos

JARDIM CANADÁ RECEBE 
DRIVE THRU DE VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE PARA IDOSOS

No dia 15 de abril (quarta-feira), a 
Prefeitura realizou, na Praça Quatro 
Elementos - Jardim Canadá, um esquema 
especial drive thru para vacinar contra a 
influenza os idosos, acima de 60 anos, que 
não estão cadastrados no SUS.
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Kit Merenda Escolar garante alimentação 
nutritiva para mais de 9 mil estudantes

Benefício será entregue durante todo o período de suspensão das aulas 

EDUCAÇÃO

“Como meu trabalho é informal, 
no momento, estou parada.
O kit é uma ajuda muito 
importante para a gente”
Fabiana Pereira, mãe de 
alunos da Escola Municipal 
Benvinda Pinto Rocha

Nos dias 9 e 11 de abril, a Prefeitura distribuiu o Kit Merenda Escolar a mais de 9 mil estudantes da 
rede municipal de ensino. A iniciativa contribui para a alimentação adequada das crianças durante o 
período de isolamento social. Os kits – que continuarão sendo entregues, mensalmente, até que as aulas 
retornem – possuem itens como: açúcar, leite, arroz, feijão, óleo, farinha, ovos, sardinha, biscoitos, dentre 
outros.

Os profissionais responsáveis pela entrega seguiram medidas de segurança como o uso de máscaras 
e álcool em gel, além da demarcação do chão, obedecendo a distância mínima de um metro entre as 
pessoas nas filas.

Entrega do kit merenda escolar contou com cronograma escalonado
e critérios de segurança para evitar aglomeração de pessoas

Estudando em 
Família estimula 
continuidade da 
aprendizagem

Também foram entregues, aos 
responsáveis pelos alunos da pré-escola e 
do ensino fundamental, apostilas com 
atividades pedagógicas a serem realizadas. 
O objetivo da ação, denominada Estudando 
em Família, é dar continuidade ao processo 
de aprendizagem, durante o isolamento 
social, revisando e fixando os conteúdos 
trabalhados até o momento, com o apoio 
das famílias.

Para as crianças da educação infantil
(de 0 a 3 anos), a equipe pedagógica 
preparou atividades que estão disponíveis 
no novalima.mg.gov.br.

“Estou com saudades da escola, 
gosto muito de estudar, 
principalmente português. 
Agora, com a apostila, vou 
voltar a ter uma rotina de 
estudos, com a ajuda dos meus 
pais, em casa"
Nicolas Samuel Brandão 
Gonçalves, aluno da Escola 
Municipal Harold Jones
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Orientações de incentivo a 
microempreendedores e empresários

Governo realiza palestras por meio de lives no Instagram: @cursosonline_pnl

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

Diante da pandemia do coronavírus, o 
comércio em geral teve a rotina alterada 
temporariamente. Pensando nisso, a 
Administração Municipal realizou, neste mês, 
quatro palestras ao vivo pelo Instagram (perfil 
@cursosonline_pnl) com o objetivo de 
incentivar e apoiar microempreendedores e 
empresários a continuarem com as vendas ou 
abrirem um negócio virtual. 

No total, houve 442 participações nas 
palestras que abordaram temas como a abertura 
de comércio virtual ou como incrementar as 
vendas e formas corretas na participação de 
licitações e venda para a Prefeitura.

CULTURA

Palestras incentivam e orientam
profissionais nova-limenses

Conexão Cultura promove
bate-papo com artistas e aulas de 
culinária com transmissão on-line

Público tem opções de entretenimento, além de conferir
receitas simples, práticas e criativas de pratos 

Com o objetivo de manter as atividades 
culturais de Nova Lima, reforçando a 
importância do isolamento social, a Prefeitura 
criou o Conexão Cultura, com transmissão ao 
vivo pelo Instagram @cursosonline_pnl dos 
projetos Diálogo com Artista, todas as 
quintas-feiras, às 20h, e o Reinventando-se na 
Cozinha, às terças-feiras, a partir das 15h.

A proposta do projeto Diálogo com o 
Artista é promover encontros entre os artistas 
nova-limenses e a comunidade, como 
ferramenta de entretenimento cultural. Já o 
projeto Reinventando-se na Cozinha tem o 
objetivo de mostrar receitas simples, práticas e 
criativas, além de incentivar o aproveitamento 
máximo dos alimentos. Confira a programação 
completa no novalima.mg.gov.br.

Lives ocorrem às terças-feiras, a partir 
das 15h, e às quintas-feiras, às 20h

#Fiqueemcasa

Acompanhe os canais oficiais da Prefeitura e participe: @cursosonline_pnl
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CEACOR
CENTRO de ATENDIMENTO

• CORONAVÍRUS • 

24h

O CEACOR é o centro montado pela Prefeitura para 
atender aos casos com sintomas considerados graves, 
similares aos provocados pelo novo coronavírus, como 
dificuldades respiratórias (falta de ar). 
O CEACOR ESTÁ ANEXO À UPA: R. José Agostinho, 
2.200 • Chácara Bom Retiro

CONTE COM 
O CEACOR NO
ATENDIMENTO
às pessoas com
sintomas DE
CORONAVÍRUS
TOSSE, CORIZA com FEBRE e
difICUldade respiratória

LEVE MODERADO GRAVE
SINTOMA SINTOMA SINTOMA SINTOMA

 nariz entupido
ou escorrendo

FEBRE

PROCURE A UBS
mais próxima

PROCURE O CEACOR
OU O PA J. CANADÁ

FIQUE EM CASA

tosse
CORIZA

DIFICULDADES
RESPIRAtÓRIAS

MUITO GRAVE

INTERNAçÃO

durante 14 dias e reforce a 
hidratação e o descanso

como falta de ar

HOSPITAL
NOSSA SENHORA DE LOURDES

Encaminhados pelos
serviços de saúdeÀ NOITE e nos fins de semana,

PROCURE O CEACOR (24h) ou O
pA do Jardim Canadá (até 19h)

Procure o CEACOR (24h)
ou o PA do Jardim
Canadá (até 19h)

O QUE  FAZER?
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Crianças com sintomas graves devem ir ao PA do J. Canadá ou ao hospital.


