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1. Introdução  

 

O Município de Itaporanga D’Ajuda/SE possui uma população usuária dos serviços 

em saúde de 34.356 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis) habitantes; 

sendo que a maioria da população atendida no serviço público de saúde é de baixa 

renda, principalmente aqueles que pertencem aos grupos prioritários de doenças 

crônicas como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, cardiopatias, asma, 

bem como saúde mental. Diante da realidade vivenciada no Município, pode-se 

resumir o atendimento relacionados à demanda das urgências e emergências, da 

seguinte forma:  

 

✓ Dos 34.356 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis) habitantes da 

população usuária dos serviços em saúde, são realizados por mês uma média 8.500 

atendimentos na unidade de Plantão 24 h Dr. Ivan Paixão, sendo considerados 65% 

dos casos como sendo de baixa complexidade num hospital com atendimentos de 

média e alta complexidade; sendo que a sala de estabilização e a área azul são os 

setores mais frequentados durante os finais de semana;  

 

A transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme 

Portaria do Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e 

agravamento de casos. O chefe do Poder Executivo Estadual, governador Belivaldo 

Chagas, através do Decreto nº 40.560 de 16 de março de 2020, decretou situação de 

emergência na saúde pública do Estado de Sergipe, em razão da disseminação do 

vírus COVID-19 (novo coronavírus) e regulamentou as medidas para enfrentamento 

da crise de saúde pública de importância internacional, nos termos da Lei (Federal) 

nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. Dessa forma, o Município de Itaporanga 

D’Ajuda editou e publicou o Decreto Municipal nº 7.590/2020 o qual declara situação 

de emergência em saúde pública no Município de Itaporanga D’Ajuda/SE, em razão 

de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – coronavírus e dispõe sobre as medidas 

para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020. Em 15 DE JUNHO DE 2020, o governo estadual publicou DECRETO Nº 40.615, o 

qual reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território 

estadual, institui o Sistema de Distanciamento Social Responsável - SDSR, para fins 

de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus - 

COVID19, no âmbito do Estado de Sergipe, e dá outras providências. 
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O presente relatório tem por objetivo demonstrar de forma consolidada as ações 

empreendidas para o combate à referida pandemia de acordo com a realidade do 

Município de Itaporanga D’Ajuda, do período de 19/06/2020 a 04/07/2020. 

 

19/06/2020 

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, dá continuidade as 

visitas para conferir as medidas que as empresas que ficam localizadas no município 

têm adotado para o enfrentamento a Covid-19. Na manhã dessa sexta-feira, 19, a 

coordenadora de Vigilância Sanitária, Vanessa Amazonas, junto aos fiscais sanitários, 

estiveram na empresa Açaí Distribuidora, onde foram recepcionados pela diretora 

Financeira e Administrativa, Eliene Silveira. Todas as medidas adotadas pela empresa 

conferidas, em todos os setores. O intuito é assegurar à população que todas as 

empresas se adequaram as medidas de enfrentamento ao Coronavírus e estão 

comprometidas com a saúde de seus funcionários. 

A Secretaria Municipal de Saúde informa BOLETIM DIÁRIO com mais 13 casos 

confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de oito mulheres, com idades 

entre 21 e 51 anos, e seis homens com idades entre 19 e 67 anos, oito moradores da 

Zona Urbana e seis moradores da Zona Rural. A SMS comunica mais um óbito 

registrado, uma mulher de 57 anos, da Zona Urbana, com diabetes e hipertensão. 

Mais quatro pacientes que foram testados positivos para o Coronavírus, que 

cumpriram isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados às suas atividades 

normais. Trata-se de duas mulheres e dois homens, destes três moradores da Zona 

Urbana e um morador da Zona Rural. 
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19/06/2020 

A Secretaria Municipal de Saúde no intento de sensibilizar e conscientizar as pessoas 

sobre os riscos da Pandemia,  divulga Vídeo Depoimento de Manoel Max Santos 

Luduvice, 27 anos, mais uma vítima da Covid-19. Max é ex-fumante, mas não possui 

doenças pré-existentes. No dia 04 de junho, após sintomas, Max realizou teste, 

obtendo resultado positivo para o Coronavírus. No dia seguinte teve piora no quadro 

de saúde, precisando ser hospitalizado. Foram seis dias em internamento, 

precisando de suporte de oxigênio para respirar. Max venceu a Covid-19.  

 

 

20/06/2020 

O Comitê de Gerenciamento de Crise da Covid-19 realiza mais uma barreira sanitária 

dando prosseguimento as estratégias de enfrentamento à pandemia do novo 

coronavírus, profissionais das Secretarias de Saúde, de Assistência Social, de 

Administração, além de técnicos da Defesa Civil Municipal, com o apoio da Polícia 

Militar, realizaram mais uma Ação de Controle Sanitário através das Barreiras 
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Sanitárias na principal via de acesso à cidade de Itaporanga d’Ajuda, no Terminal 

Rodoviário e na Feira Livre. Foram desenvolvidas ações de monitoramento, higiene 

das mãos, aferição de temperatura, distribuição de máscaras, sanitização de veículos 

e triagem com encaminhamentos para a Clínica de Referência em Doenças 

Respiratórias. 

A Barreira Sanitária é mais uma estratégia do Comitê Municipal de Gerenciamento 

de Crise da Covid-19, sendo até o momento fixada aos sábados por ter sido 

observado o alto fluxo de carros visitantes de municípios vizinhos e tem objetivo de 

prevenir riscos de contaminação, controlando o contágio e circulação do vírus na 

nossa cidade. Além de intensificar as orientações sobre o uso de máscara, a higiene 

das mãos e o distanciamento social, estamos realizando monitoramento com 

triagem de sinais e sintomas da Covid-19. Ofertamos às pessoas máscaras, higiene 

das mãos e aferição de temperatura”, relata a coordenadora do Comitê, Dra. Aline 

Ribeiro. 

A Secretaria Municipal de Saúde informa mais 3 casos confirmados de Coronavírus 

em Itaporanga. Trata-se de três mulheres, com 42, 50 e 56 anos, duas moradoras da 

Zona Urbana e uma moradora da Zona Rural. 
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21/06/2020 

A Secretaria Municipal de Saúde divulga boletim 19 informando mais 1 caso 

confirmado de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de uma mulher, de 24 anos, 

moradora da Zona Urbana. Mais um paciente que foi testado positivo, após cumprir 

isolamento domiciliar, recuperado, foi liberado para o retorno às suas atividades 

normais, trata-se de um homem, 49 anos, morador da Zona Urbana.  

Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de 

conscientização sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o 

USO DE MÁSCARA nos espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de 

proteção individual com maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-

19, além de ser obrigatório de acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às 

pessoas que continuem cumprindo as orientações de ficar em casa e evitar 

aglomerações. 
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22/06/2020 

A Secretaria Municipal de Saúde informa mais 11 casos confirmados de Coronavírus 

em Itaporanga. Trata-se de seis mulheres, com idades entre 15 e 71 anos, e cinco 

homens com idades entre 22 e 72 anos. Destes, quatro pacientes são moradores da 

Zona Urbana e sete moradores da Zona Rural. A SMS comunica mais um óbito, se 

trata de uma mulher de 71 anos, hipertensa, diabética e tabagista, moradora da 

Zona Rural. Mais dez pacientes que foram testados positivo, após cumprirem 

isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para o retorno às suas 

atividades normais, trata-se de oito mulheres e dois homens, cinco moradores da 

Zona Rural e cinco moradores da Zona Urbana.  

Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de 

conscientização sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o 

USO DE MÁSCARA nos espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de 

proteção individual com maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-

19, além de ser obrigatório de acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às 

pessoas que continuem cumprindo as orientações de ficar em casa e evitar 

aglomerações. 
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23/06/2020 

Com a pandemia, alguns serviços da Administração Municipal tiveram que ser 

paralisados, principalmente por se tratar de atendimentos a pessoas do grupo de 

risco. Um dessas atividades é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV). Para alegrar os idosos atendidos pelo SCFV nesse período junino, a equipe da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), levou forró e alegria as casas dos usuários na manhã dessa 

terça-feira, 23, véspera de São João.  

Foi montado um arraiá no ônibus do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com 

carro de som e todos caracterizados, a equipe visitou os idosos levando forró e um 

kit de comidas típicas. Um momento de felicidade e descontração para os idosos que 

estão há meses de quarentena. 

A Secretaria Municipal de Saúde informa mais 13 casos confirmados de Coronavírus 

em Itaporanga. Trata-se de oito mulheres, com idades entre 20 e 76 anos, e cinco 

homens com idades entre 30 e 73 anos. Destes, doze pacientes são moradores da 

Zona Urbana e um morador da Zona Rural. Mais quatorze pacientes que foram 

testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, foram 

liberados para o retorno às suas atividades normais, trata-se de nove mulheres e 

cinco homens, três moradores da Zona Rural e onze moradores da Zona Urbana.  

Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de 

conscientização sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o 

USO DE MÁSCARA nos espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de 
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proteção individual com maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-

19, além de ser obrigatório de acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às 

pessoas que continuem cumprindo as orientações de ficar em casa e evitar 

aglomerações. 

 

 

 

24/06/2020 

Nos últimos dias 22 e 23 de junho,  dando continuidade às ações de controle 

sanitário, objetivando restringir a circulação e contágios pelo novo coronavírus, o 

Comitê de Gerenciamento de Crise da Covid-19, realizou ação educativa de 

monitoramento com aferição de temperatura, higienização das mãos com álcool 70% 

e distribuição de máscaras para as pessoas que circulavam no embarque e 

desembarque do terminal rodoviário. As ações são contínuas e tem o intuito de 

fortalecer a conscientização de prevenção ao Coronavírus. 
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25/06/2020 

A Prefeitura de Itaporanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou 

nesta quinta-feira, 25, a instalação de Totens de Álcool em Gel com acionamento via 

pedal. Foram oito Totens instalados nos seguintes pontos: Unidade Básica de Saúde 

Getúlio Sávio Sobral, Casa de Fisioterapia e CASE, Escola Municipal Maria das Graças, 

Jardim de Infância, Secretaria de Saúde, Unidade de Referência para Doenças 

Respiratórias, Hospital de Pequeno Porte (Urgência) e Marcação de Exames. O 

objetivo é evitar, ao máximo, a contaminação da Covid-19. Com isso, as pessoas não 

precisam tocar nos recipientes de álcool, acionando o dispositivo apenas com o pé. 

A Secretaria Municipal de Saúde informa mais 15 casos confirmados de Coronavírus 

em Itaporanga. Trata-se de seis mulheres com idades entre 22 e 49 anos e nove 

homens com idades entre 20 e 59 anos, destes onze são moradores da Zona Urbana 

e quatro da Zona Rural. Mais três pacientes que foram testados positivo, após 

cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para o retorno às 

suas atividades normais, trata-se de duas mulheres e um homem, um morador da 

Zona Urbana e dois da Zona Rural. Uma paciente de 41 anos, da Zona Urbana, 

recebeu alta hospitalar e está liberada às atividades normais. 
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26/06/2020 

No boletim dessa sexta-feira, 26, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 19 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de dez mulheres com 
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idades entre 21 e 53 anos e nove homens com idades entre 19 e 64 anos, destes doze 

são moradores da Zona Urbana e sete da Zona Rural. A SMS comunica mais um 

óbito, homem de 64 anos, morador da Zona Urbana, portador de doença 

cardiovascular. Mais dez pacientes que foram testados positivo, após cumprirem 

isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para o retorno às suas 

atividades normais, trata-se de cinco mulheres e cinco homem, nove moradores da 

Zona Urbana e um da Zona Rural.    

Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de 

conscientização sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o 

USO DE MÁSCARA nos espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de 

proteção individual com maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-

19, além de ser obrigatório de acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às 

pessoas que continuem cumprindo as orientações de ficar em casa e evitar 

aglomerações. 

 

 

27/06/2020 

Dando prosseguimento as estratégias de enfrentamento à Pandemia do Novo 

Coronavírus, o Comitê Municipal de Gerenciamento de Crise da Covid-19 junto a 

profissionais das Secretarias de Saúde, da Assistência Social, da Administração, além 

de técnicos da Defesa Civil Municipal, com o apoio da Polícia Militar, realizou mais 

uma Ação de Controle Sanitário, através das Barreiras Sanitárias nas principais vias 
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de acesso à cidade de Itaporanga d’Ajuda e no ponto provisório do Terminal 

Rodoviário.  

As equipes desenvolveram ações de monitoramento, higiene das mãos, aferição de 

temperatura, distribuição de máscaras e triagem de sintomas gripais com 

encaminhamentos para a Clínica de Referência em Doenças Respiratórias. Paralela às 

Barreiras Sanitárias houve ação de controle sanitário na Feira Livre através da 

Vigilância Sanitária. 

“As Barreiras Sanitárias foram instituídas em Decreto Municipal e estão sendo 

desenvolvidas aos sábados por ser dia de alto fluxo de visitantes atraídos ao 

município por interesses essenciais da feira livre e tem cunho educativo com o 

objetivo de prevenção e restrição da entrada e circulação de pessoas com síndromes 

gripais na nossa cidade. Na Barreira Sanitária intensificamos a cobrança do uso de 

máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social e a vigilância nos 

sintomas da Covid-19. Ressalvo que nos demais dias da semana os projetos de 

controle de contágio estão sendo desenvolvidos diretamente nas comunidades, no 

comércio, espaços públicos voltados aos cuidados com os nossos munícipes", relata a 

coordenadora do Comitê, Dra. Aline Ribeiro. 

No boletim dessa sábado, 27, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 12 casos 

confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de seis mulheres com idades 

entre 22 e 52 anos e seis homens com idades entre 25 e 57 anos, destes nove são 

moradores da Zona Urbana e três da Zona Rural. A SMS comunica mais dois óbitos, 

se trata de um homem de 69 anos, morador da Zona Urbana, que possuía diabetes, e 

uma mulher de 49 anos, moradora da Zona Rural, diabética, obesa e hipertensa. 

Mais dezesseis pacientes que foram testados positivo, após cumprirem isolamento 

domiciliar, recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades normais. 
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29/06/2020 

No boletim dessa segunda-feira, 29, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 05 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de duas mulheres de 33 e 

60 anos e três homens de 25, 39 e 80 anos, destes três moradores da Zona Urbana e 

dois da Zona Rural. A SMS comunica mais um óbito, homem de 73 anos, morador da 

Zona Urbana, diabético e hipertenso. Mais sete pacientes que foram testados 

positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para 

o retorno às suas atividades normais, trata-se de seis mulheres com idades entre 23 

e 57 anos e um homem de 37 anos, cinco moradores da Zona Urbana e dois da Zona 

Rural.  

Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de 

conscientização sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o 

USO DE MÁSCARA nos espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de 

proteção individual com maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-

19, além de ser obrigatório de acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às 
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pessoas que continuem cumprindo as orientações de ficar em casa e evitar 

aglomerações.  

 

 

30/06/2020 

No boletim dessa terça-feira, 30, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 15 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de seis mulheres com 

idades entre 16 e 42 anos e nove homens com idades entre 18 e 58 anos, destes doze 

moradores da Zona Urbana e três da Zona Rural. A SMS comunica mais um óbito, 

homem de 80 anos, morador da Zona Rural, sem comorbidades. Mais cinco pacientes 

que foram testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, 

foram liberados para o retorno às suas atividades normais, trata-se de três mulheres 

de 27, 33 e 36 anos e dois homens de 28 e 49 anos, três moradores da Zona Urbana e 

dois da Zona Rural.  
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01/07/2020 

A Prefeitura de Itaporanga d'Ajuda, através da Secretaria Municipal de Saúde e do 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I Arte de Viver, vem realizando  atividades de 

atenção e cuidado aos usuários de Saúde Mental. O órgão equipou a Unidade com 

lavatórios, termômetros e demais equipamentos para uso dos profissionais. 

Especialmente durante o mês de junho foram realizados atendimentos individuais 

presenciais e  domiciliares de usuários e familiares, atenção as situações de crise, 

ações de redução de danos, apoio e escuta através de contato telefônico por parte 

da equipe multiprofissional.  

Durante as duas últimas semanas, em clima de comemoração junina, foram 

realizados café da manhã, sorteios, distribuição de máscaras, educação em saúde 

abordando  o tema "Cuidados preventivos contra o novo coronavírus". 

No boletim dessa quarta-feira, 1º de julho, a Secretaria Municipal de Saúde informa 

mais 15 casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de sete mulheres 

com idades entre 29 e 87 anos e oito homens com idades entre 34 e 86 anos, destes 

nove são moradores da Zona Urbana e seis da Zona Rural. Mais cinco pacientes que 

foram testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, foram 

liberados para o retorno às suas atividades normais, trata-se de três mulheres de 15, 

30 e 31 anos e dois homens de 22 e 32 anos, três moradores da Zona Urbana e dois 

da Zona Rural. 
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03/07/2020 

No boletim dessa sexta-feira, 03, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 26 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 14 mulheres com 
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idades entre 14 e 73 anos e 12 homens com idades entre 21 e 56 anos, destes vinte 

são moradores da Zona Urbana e seis da Zona Rural. Mais dezenove pacientes que 

foram testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, foram 

liberados para o retorno às suas atividades normais. 

Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de 

conscientização sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o 

USO DE MÁSCARA nos espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de 

proteção individual com maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-

19, além de ser obrigatório de acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às 

pessoas que continuem cumprindo as orientações de ficar em casa e evitar 

aglomerações. 

 

04/07/2020 

As ações de enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavírus não param. E nesse 

sábado, 04, o Comitê Municipal de Gerenciamento de Crise da Covid-19 junto a 

profissionais das Secretarias de Saúde, da Assistência Social, da Administração, além 

de técnicos da Defesa Civil Municipal, com o apoio da Polícia Militar, realizou mais 

uma Ação de Controle Sanitário, através das Barreiras Sanitárias nas principais vias 

de acesso à cidade de Itaporanga d’Ajuda e no ponto provisório do Terminal 

Rodoviário. Paralela às Barreiras Sanitárias, a Vigilância Sanitária Municipal realizou 

controle sanitário na Feira Livre e comércio local. 

As equipes desenvolveram ações de monitoramento, higiene das mãos, aferição de 

temperatura, distribuição de máscaras e triagem de sintomas gripais com 

encaminhamentos para a Clínica de Referência em Doenças Respiratórias.  
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"Realizamos monitoramento de 428 veículos, destes 286 de trânsito intermunicipal, 

sendo de origens dos municípios de São Cristóvão, Aracaju, Estância, Nossa Senhora 

do Socorro e Lagarto. 62% das pessoas de trânsito intermunicipal relataram o 

destino para a feira livre. Identificamos em 8 veículos pessoas com sintomas de 

gripe, sendo encaminhadas à Clínica de Referência em Doenças Respiratórias. Isso 

fortalece a importância da estratégia ser realizada prioritariamente aos sábados na 

intenção de tentar conter o acesso de pessoas com doenças respiratórias na nossa 

cidade. Ainda ressalto que nos demais dias da semana o Comitê mantém as 

atividades nos povoados, no comércio e pontos de parada de transportes coletivos", 

relata a secretária Municipal de Saúde, Dra. Aline Ribeiro.  

No boletim desse sábado, 04, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 10 casos 

confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 05 mulheres com idades 

entre 27 e 60 anos e 05 homens com idades entre 22 e 64 anos, destes seis são 

moradores da Zona Urbana e quatro da Zona Rural. Mais um paciente que foi 

testado positivo, após cumprir isolamento domiciliar, recuperado, foi liberado para o 

retorno às suas atividades normais, se trata de um homem, morador da Zona 

Urbana, 29 anos. 
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