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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. 

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 01/07/2020 a 31/07/2020. 
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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 

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. 
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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.  

"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.  
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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. 

 

05/07/2020 
No boletim desse domingo, 05, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais cinco 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 04 mulheres com 
idades entre 32 e 62 anos e 01 homem de 64 anos, todos moradores da Zona Urbana. 
A SMS comunica mais um óbito, se trata de uma mulher de 63 anos, moradora da 
Zona Urbana, cardiopata. Mais nove pacientes que foram testados positivo, após 
cumprir isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para o retorno às suas 
atividades normais, se trata de 3 mulheres com idades entre 32 e 36 anos, e 6 
homens, com idades entre 22 e 62 anos, destes 8 moradores da Zona Urbana, e 1 
morador da Zona Rural. 
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06/07/2020 
 
No boletim dessa segunda-feira, 06, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 21 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 10 mulheres com 
idades entre 28 e 85 anos e 11 homens com idades entre 22 e 57 anos, destes 15 
pacientes são moradores da Zona Urbana e 6 são moradores da Zona Rural. A SMS 
comunica mais um óbito, se trata de um homem de 39 anos, morador da Zona 
Urbana, com neoplasia de cólon. Mais dois pacientes que foram testados positivo, 
após cumprir isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para o retorno às 
suas atividades normais, se trata de uma mulher e um homem com idades de 31 e 33 
anos, respectivamente, ambos moradores da Zona Urbana. 
 

 
 
07/07/2020 
 
No boletim dessa terça-feira, 07, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 16 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 11 mulheres com 
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idades entre 30 e 58 anos e 05 homens com idades entre 26 e 73 anos, destes 10 
pacientes são moradores da Zona Urbana e 6 são moradores da Zona Rural. A SMS 
comunica mais um óbito, se trata de uma mulher de 77 anos, moradora da Zona 
Urbana, diabética, hipertensa e com doença pulmonar obstrutiva crônica. Mais 14 
pacientes que foram testados positivo, após cumprir isolamento domiciliar, 
recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 
sete mulheres, com idades entre 16 e 52 anos e sete homens com idades entre 19 e 
57 anos, destes dez moradores da Zona Urbana e quatro da Zona Rural. 
Secretaria Municipal de Saúde amplia atendimentos do laboratório de análises 
clínicas no final de semana 
 

 

08/07/2020 

No boletim dessa quarta-feira, 08, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 17 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 06 mulheres com 

idades entre 11 e 45 anos e 11 homens com idades entre 22 e 58 anos, destes 08 

pacientes são moradores da Zona Urbana e 09 são moradores da Zona Rural. Mais 11 

pacientes que foram testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, 

recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 

cinco mulheres, com idades entre 29 e 73 anos e seis homens com idades entre 23 e 

56 anos, destes sete moradores da Zona Urbana e quatro da Zona Rural. 
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09/07/2020 

As ações de higienização e desinfecção da Unidade de Referência para Doenças 
Respiratórias e da Ambulância que é exclusiva para o transporte de caso suspeito 
e/ou confirmado para COVID-19. É realizada pelo menos duas vezes por dia. Na 
higienização é utilizado produtos sanitizantes que são os principais produtos para a 
eliminação do vírus. 

 

 

 

No boletim dessa quinta-feira, 09, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 04 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 01 mulher de 23 anos 

e 03 homens com idades entre 12 e 44 anos, destes 03 pacientes são moradores da 

Zona Urbana e 01 é morador da Zona Rural. Mais 25 pacientes que foram testados 
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positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para 

o retorno às suas atividades normais, se trata de 14 mulheres, com idades entre 21 e 

73 anos e 11 homens com idades entre 21 e 56 anos, destes 21 moradores da Zona 

Urbana e 04 da Zona Rural. 

 

10/07/2020 

No boletim dessa sexta-feira, 10, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 15 

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

idades entre 24 a 54 anos e nove homens com idades entre 16 e 62 anos, destes 09 

pacientes são moradores da Zona Urbana e 06 são moradores da Zona Rural. Mais 09 

pacientes que foram testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, 

recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 

05 mulheres, com idades entre 27 e 57 anos e 04 homens com idades entre 18 e 70 

anos, destes 07 moradores da Zona Urbana e 02 da Zona Rural. 
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11/07/2020 

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

sábado, 11, o Comitê Municipal de Gerenciamento de Crise da Covid-19 junto a 

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

 

 

No boletim desse sábado, 11, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 23 casos 

confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 11 mulheres com idades 

entre 15 a 58 anos e 12 homens com idades entre 20 e 63 anos, destes 17 pacientes 

são moradores da Zona Urbana e 06 são moradores da Zona Rural. Mais 02 pacientes 

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

foram liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 02 homens 

com 42 e 50 anos, 01 morador da Zona Urbana e 01 da Zona Rural. 
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12/07/2020 

Desde o início da Pandemia da COVID-19, as ações da Secretaria Municipal de Saúde 
estão prioritariamente voltadas ao enfrentamento da crise sanitária e ao controle do 
contágio pelo novo coronavírus, assim como a assistência clínica das pessoas 
infectadas. A Secretaria tem investido no enfrentamento da Covid-19 adquirindo 
testes, com isso a quantidade de pessoas testadas aumenta, como consequência os 
números de casos confirmados também. Além disso, o laboratório com biomédicos 
iniciou esta semana os atendimentos também aos finais de semana. 
“Como medida de controle temos investido no aumento da testagem e diagnósticos 
com acompanhamento multidisciplinar, assim estamos obedecendo a uma 
necessidade de disponibilidade do laboratório, atendendo aos finais de semana, 
dando suporte às demandas do Hospital de Pequeno Porte Dr. Ivan Paixão e às 
demandas da Clínica de Referência em Doenças Respiratórias”, explica a secretária 
de Saúde, Dra. Aline Ribeiro. 
 

 

 

No boletim desse domingo, 12, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 24 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 10 mulheres com 

idades entre 31 a 81 anos e 14 homens com idades entre 17 e 61 anos, destes 21 
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pacientes são moradores da Zona Urbana e 03 são moradores da Zona Rural. Mais 04 

pacientes que foram testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, 

recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 

03 mulheres de 29, 37 e 60 anos e 01 homem de 64 anos, 02 moradores da Zona 

Urbana e 02 da Zona Rural. 

 

13/07/2020 

No boletim dessa segunda-feira, 13, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 26 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 17 mulheres com 

idades entre 21 a 70 anos e 9 homens com idades entre 25 e 70 anos, destes 10 

pacientes são moradores da Zona Urbana e 16 são moradores da Zona Rural. Mais 02 

pacientes que foram testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, 

recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 

01 mulher de 28 anos e 01 homem de 22 anos, 01 morador da Zona Urbana e 01 da 

Zona Rural. 
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14/07/2020 

No boletim dessa terça-feira, 14, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 09 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 07 mulheres com 

idades entre 26 a 51 anos e 02 homens com 02 e 54 anos, destes 08 pacientes são 

moradores da Zona Urbana e 01 é morador da Zona Rural. A SMS informa mais um 

óbito, mulher de 87 anos, moradora da Zona Urbana, portadora de doença renal 

crônica. Mais 13 pacientes que foram testados positivo, após cumprirem isolamento 

domiciliar, recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades normais, 

se trata de 04 mulheres com idades entre 31 e 53 anos e 09 homens com idades 

entre 24 e 40 anos, 08 moradores da Zona Urbana e 05 da Zona Rural 

 

 

15/07/2020 

No boletim dessa quarta-feira, 15, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 19 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 12 mulheres com 

idades entre 22 a 61 anos e 07 homens com idades entre 18 e 58 anos, destes 10 

pacientes são moradores da Zona Urbana e 09 é morador da Zona Rural. Mais 11 

pacientes que foram testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, 

recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 

06 mulheres com idades entre 23 e 70 anos e 05 homens com idades entre 37 e 55 

anos, 08 moradores da Zona Urbana e 03 da Zona Rural. 
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16/07/2020 

No boletim dessa quinta-feira, 16, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 23 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 16 mulheres com 

idades entre 08 a 67 anos e 07 homens com idades entre 08 e 39 anos, destes 22 

pacientes são moradores da Zona Urbana e 01 é morador da Zona Rural. Mais 12 

pacientes que foram testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, 

recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 

07 mulheres com idades entre 11 e 51 anos e 05 homens com idades entre 20 e 55 

anos, 08 moradores da Zona Urbana e 04 da Zona Rural. 

 

17/07/2020 

No boletim dessa sexta-feira, 17, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 12 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 07 mulheres com 

idades entre 10 a 32 anos e 05 homens com idades entre 29 e 48 anos, destes 08 
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pacientes são moradores da Zona Urbana e 04 são moradores da Zona Rural. Mais 17 

pacientes que foram testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, 

recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 

09 mulheres com idades entre 15 e 42 anos e 08 homens com idades entre 16 e 63 

anos, 10 moradores da Zona Urbana e 07 da Zona Rural. 

 

 

18/07/2020 

Nesse sábado, 18, o Comitê Municipal de Gerenciamento de Crise da Covid-19 junto 

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

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. 

Paralela às Barreiras Sanitárias, a Vigilância Sanitária Municipal realizou controle 

sanitário na Feira Livre e comércio local. 

 

No boletim desse sábado, 18, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 05 casos 

confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 03 mulheres com idades 

entre 44 a 92 anos e 02 homens com 20 e 36 anos, destes 04 pacientes são 
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moradores da Zona Urbana e 01 morador da Zona Rural. Mais 11 pacientes que 

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

liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 04 mulheres com 

idades entre 31 e 81 anos e 07 homens com idades entre 25 e 53 anos, 09 moradores 

da Zona Urbana e 02 da Zona Rural. 

 

 

19/07/2020 

No boletim desse domingo, 19, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 01 caso 

confirmado de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 01 mulher de 33 anos, 

moradora da Zona Urbana. Mais 02 pacientes que foram testados positivo, após 

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

suas atividades normais, se trata de 02 mulheres de 27 e 36 anos, moradoras da Zona 

Urbana. 
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20/07/2020 

Com o isolamento da Clínica de Saúde da Família Umberto Mandarino para os 

atendimentos exclusivos a síndromes gripais e de Covid-19, a Secretaria Municipal de 

Saúde realizou parceria com a Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista que 

as aulas permanecem suspensas, para a utilização de Escolas da rede municipal para 

a realização de consultas médicas. O Jardim de Infância Dr. Pedro Rubens da Costa 

Barros, na Avenida Deputado José Conde Sobral é um dos espaços utilizados para 

atendimentos médicos. Esses atendimentos não estão concentrados em um único 

ambiente, justamente, para evitar aglomerações e possíveis contágios da Covid-19, 

sendo utilizadas, também, outras unidades de ensino da região Centro. 

 

No boletim dessa segunda-feira, 20, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 17 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 09 mulheres com 

idades entre 19 e 51 anos, e 08 homens com idades entre 27 e 52 anos, destes 14 

moradores da Zona Urbana e 03 moradores da Zona Rural. Mais 21 pacientes que 

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

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

idades entre 24 e 57 anos, e 06 homens com idades entre 33 e 61 anos, 13 

moradores da Zona Urbana e 08 moradores da Zona Rural. 
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22/07/2020 

No boletim desse sábado, 22, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 55 casos 

confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 13 mulheres com idades 

entre 24 a 82 anos e 12 homens com 20 e 56 anos, destes 34 pacientes são 

moradores da Zona Urbana e 21 morador da Zona Rural. Mais 27 pacientes que 

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

liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 17 mulheres com 

idades entre 31 e 81 anos e 20 homens com idades entre 25 e 53 anos, 17 moradores 

da Zona Urbana e 10 da Zona Rural. 

 

23/07/2020 

A Secretaria Municipal de Saúde de Itaporanga d’Ajuda fortalece as precauções do 

contágio contra o novo coronavírus na Clínica de Referência de Doenças 

Respiratórias e Hospital de Pequeno Porte investindo na sanitização frequente de 

espaços e ambulâncias. 
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24/07/2020 

Na manhã dessa sexta-feira, 24, o Prefeito Otávio Sobral e a Secretária Municipal de 

Saúde, Dra. Aline Ribeiro, realizam visitas técnicas às Unidades de Saúde nos 

povoados Duro, Nova Descoberta, Loteamento Santo Antônio, e, em especial, ao 

prédio onde logo em breve estará em funcionamento a UPA - Unidade de Pronto 

Atendimento de Itaporanga d’Ajuda. Durante as visitas, foram protocolados o 

recebimento de gerador e mobiliário, além do monitoramento de instalação de 

equipamentos. As acões contam com o suporte integral das equipes Secretaria de 

Obras, Transportes e Serviços Urbanos que irá auxiliar na vistoria e manutenção nas 

Unidades de Saúde dos povoados. 

 

25/07/2020 

Comitê Municipal de Gerenciamento de Crise da Covid-19 segue com as ações de 
Barreira Sanitária e visita a feira livre em Itaporanga  
As ações de enfrentamento à Pandemia do novo Coronavírus seguem acontecendo 
no município. Apesar do tempo nublado o Comitê Municipal de Gerenciamento de 
Crise da Covid-19, junto a profissionais das Secretarias de Saúde, da Assistência 
Social e 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 
continuam com a fiscalização e orientações 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, sob a 
coordenação in loco da Secretaria Municipal de Saúde, Dra. Aline Ribeiro.  
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27/07/2020 

No boletim dessa segunda-feira, 27, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 17 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 11 mulheres com 

idades entre 23 e 51 anos, e 06 homens com idades entre 34 e 69 anos, destes 08 

moradores da Zona Urbana e 09 moradores da Zona Rural. Mais 19 pacientes que 

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

liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 09 mulheres com 

idades entre 25 e 92 anos, e 10 homens com idades entre 19 e 51 anos, 16 

moradores da Zona Urbana e 03 moradores da Zona Rural. 
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28/07/2020 

No boletim dessa terça-feira, 28, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 19 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 13 mulheres com 

idades entre 28 e 66 anos, e 06 homens com idades entre 23 e 60 anos, destes 12 

moradores da Zona Urbana e 07 moradores da Zona Rural. A SMS informa mais um 

óbito, se trata de um homem, de 68 anos, morador da Zona Urbana, portador de 

hipertensão arterial sistêmica e doença pulmonar obstrutiva crônica. Mais 19 

pacientes que foram testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, 

recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 

14 mulheres com idades entre 08 e 58 anos, e 05 homens com idades entre 02 e 63 

anos, 12 moradores da Zona Urbana e 07 moradores da Zona Rural. 

 

 

29/07/2020 
 
A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação, disponibiliza atendimentos como consultas de especialidades e exames na 
Escola Municipal Maria das Graças. Isso porque a Clínica de Saúde da Família 
Umberto Mandarino está sendo utilizada para os atendimentos aos casos de 
Síndromes Gripais e Covid-19 do município. Diante das medidas de isolamento, que 
geraram a paralisação das aulas presenciais, uma parceria entre as secretarias foi 
firmada para que os atendimentos de saúde continuem ocorrendo.  
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No boletim dessa quarta-feira, 29, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 08 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 07 mulheres com 
idades entre 34 e 55 anos, e 01 homem com 26 anos, destes 03 moradores da Zona 
Urbana e 05 moradores da Zona Rural. A SMS informa mais um óbito, se trata de 
uma mulher, de 61 anos, moradora da Zona Urbana, com doença cardiovascular e 
obesidade. Mais 20 pacientes que foram testados positivo, após cumprirem 
isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para o retorno às suas 
atividades normais, se trata de 16 mulheres com idades entre 19 e 67 anos, e 04 
homens com idades entre 23 e 57 anos, 15 moradores da Zona Urbana e 06 
moradores da Zona Rural. 
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30/07/2020 

No boletim dessa quinta-feira, 30, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 13 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 09 mulheres com 

idades entre 24 e 96 anos, e 04 homens com idades entre 09 e 44 anos, destes 05 

moradores da Zona Urbana e 08 moradores da Zona Rural. Mais 11 pacientes que 

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

liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 06 mulheres com 

idades entre 23 e 43 anos, e 05 homens com idades entre 33 e 55 anos, 03 

moradores da Zona Urbana e 08 moradores da Zona Rural. 

 

31/07/2020 

No dia 31 foi realizada serenata alusiva ao dia dos avós pelo CAPS I ARTE DE VIVER, 

na oportunidade foi distribuído máscaras reutilizáveis e orientação os usuários sobre 

a COVID-19. 

 

No boletim dessa sexta-feira, 31, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 20 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 08 mulheres com 

idades entre 10 e 62 anos, e 12 homens com idades entre 11 e 65 anos, destes 07 
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moradores da Zona Urbana e 13 moradores da Zona Rural. Mais 16 pacientes que 

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

liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 08 mulheres com 

idades entre 19 e 56 anos, e 08 homens com idades entre 22 e 52 anos, 06 

moradores da Zona Urbana e 10 moradores da Zona Rural. 

 


