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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 01/10/2020 a 31/10/2020. 
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01/10/2020 
 
A Secretaria Municipal de Saúde através do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, 
realizou na manhã dessa quinta-feira, 01 de Outubro, ação voltada à saúde da 
mulher e cuidados no enfrentamento da COVID-19. Profissionais de Saúde ofertaram 
atendimentos individuais, teste rápido e atividades coletivas e de educação em 
saúde. Outubro Rosa em Itaporanga d’Ajuda. 
 

 
 
03/10/2020 
 
Na manhã deste sábado, 06 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde deu 
continuidade aos trabalhos de enfrentamento ao novo coronavírus concentrando as 
ações de controle sanitário no Mercado Municipal. Foram realizadas fiscalização da 
Vigilância sanitária, escuta qualificada, aferições de temperatura, busca ativa de 

pessoas com sintomas gripais, distribuição de máscaras reutilizáveis, além de oferta 
do álcool 70% e lavabos com álcool e sabão. 
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06/10/2020 
 
Hoje foi Dia de Ações voltadas à Saúde da Mulher na Unidade Básica de Saúde, 
Getúlio Sávio Sobral, no Loteamento Santo Antônio- Morro. Foram realizados 
atendimentos multidisciplinar, auto-exame de mama, exame de lâmina além de roda 
de conversa sobre prevenção do câncer de mama. As atividades foram realizadas por 
profissionais da Atenção Primária em Saúde, EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA da 
localidade. Secretaria Municipal de Saúde de Itaporanga d’Ajuda-SE. 

 

 
 
07/10/2020 

 
Hoje o dia começou animado e cheio de energia na comunidade do Loteamento 

Santo Antônio MORRO A PARTIR SF010 em parceria com a Academia da Saúde 
prepararam um aulão de aeróbica e convidaram as mulheres a cuidar-se. Momento 
muito rico na prevenção e promoção de Saúde da Mulher. A atividade física 
associada a uma boa alimentação, lazer, um bom sono, além de acompanhamento 

multidisciplinar e exames rotineiros são essenciais para a PREVENÇÃO DO CÂNCER 

AME-SE CUIDE-SE TOQUE-SE. 
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Na tarde da última terça-feira, 06 de Outubro, realizamos mais uma ação de 
prevenção e promoção de Saúde da Mulher. A Secretaria Municipal de Saúde de 
Itaporanga d’Ajuda em parceria com a empresa AHS e Hospital Nossa Senhora da 
Conceição realizaram 20 Mamografias de mulheres itaporanguenses. Em Itaporanga 
a Saúde avança com compromisso e responsabilidade. 

 

  
 

10/10/2020 
 
Na manhã desse sábado, 10 de Outubro, Fiscais da Vigilância Sanitária, Agentes 
Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias junto ao Comitê Municipal de 
Gerenciamento de Crise da COVID-19 realizaram ações de controle sanitário e 
enfrentamento da Pandemia no Mercado Municipal. Foram ofertados lavabos com 
água e sabão, álcool 70%, escuta qualificada, rastreamento de contatos, triagem de 
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sintomas, fiscalização sanitária e orientações quanto a medidas de precauções 
necessárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus. É visto que houve redução 
da taxa de contágio porém sabemos que ainda existe a infecção comunitária e a 
vulnerabilidade de pessoas que estão classificadas em grupo de risco, o que nos 
preocupa e faz manter as ações diariamente no rastreamento e monitoramento nas 
várias localidades do município, na assistência multiprofissional e testagem rápida, 
além das ações educativas e de controle sanitário. 

 

 
 

 
13/10/2020 

No boletim dessa terça-feira , 13 de Outubro, a Secretaria Municipal de Saúde 

informa mais 06 casos confirmados de COVID-19 em Itaporanga. Trata-se de 02 
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homens com idades de 7 e 32 anos, sendo 01 morador da Área Rural e outro da Área 

Urbana além de 04 mulheres com idades entre 27 e 70 anos, sendo 02 da Área Rural 

e 02 da Área Urbana. Mais 07 pacientes que foram testados positivo, após 

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

suas atividades normais, se trata de 02 mulheres e 05 homens, ambos com idades 

entre 25 e 81 anos. Destes 02 morador da Área Urbana e 05 da Área Rural. Ressalta 

que temos 12 casos ativos de COVID-19, os quais estão em isolamento domiciliar 

sendo monitorados por profissionais de saúde. É importante manter as medidas de 

precauções para a prevenção e enfrentamento do Novo Coronavírus, sendo essencial 

adotar o uso de máscara, a higiene das mãos e o distanciamento social. 

 

17/10/2020 

CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, realizada neste sábado 17.10 a etapa DIA D da 

MULTIVACINAÇÃO no Município de Itaporanga d’Ajuda-SE. 
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Secretaria Municipal de Saúde em Itaporanga mantendo as ações em combate ao 

Novo Coronavírus segue com ações de Controle Sanitário nas localidades de maior 

fluxo de pessoas. Neste sábado, 17.10, foi realizada ação no Mercado Municipal, na 

qual os feirantes e visitantes tiveram acesso a profissionais com escuta qualificada e 

rastreamento de sintomas, além de aferição de temperatura, disponibilidade de 

álcool 70% e máscaras reutilizáveis, lavabos com água e sabão. Na oportunidade da 

Campanha de multiVacinação também foi disponibilizado ponto de vacinação. 
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20/10/2020 

No boletim dessa terça-feira , 20 de Outubro, a Secretaria Municipal de Saúde 

informa mais 05 casos confirmados de COVID-19 em Itaporanga. Trata-se de 01 

mulher de 33 anos residente na área rural e 04 homens sendo uma criança de 2 anos 

e os demais com idades entre 40 e 59 anos, sendo 02 morador da Área Urbana e 02 

Área Rural. Mais 05 pacientes que foram testados positivo, após cumprirem 

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

atividades normais, se trata de 03 mulheres e 02 homens, ambos com idades entre 

19 e 61 anos. Destes 02 morador da Área Urbana e 03 da Área Rural. Ressalta que 

temos 15 casos ativos de COVID-19, os quais estão em isolamento domiciliar sendo 

monitorados por profissionais de saúde. É importante manter as medidas de 

precauções para a prevenção e enfrentamento do Novo Coronavírus, sendo essencial 

adotar o uso de máscara, a higiene das mãos e o distanciamento social. 

 

21/10/2020 

A Secretaria Municipal de Saúde mantendo as ações de enfrentamento da COVID-19, 

vem desenvolvendo estratégias de rastreamento e monitoramento de pessoas 

suspeitas da COVID-19 dando prioridade às pessoas do grupo de risco. A estratégia 

do Batalhão de Rastreamento e Monitoramento objetiva exercer a busca ativa de 

pessoas infectadas sintomáticas e/ou suspeitas da COVID-19, ofertando a escuta 

qualificada, o diagnóstico precoce através do teste rápido e PCR, orientar quanto às 
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medidas de precauções e tratamento, além de monitoramento dos contatos e 

incentivo das medidas de higiene e uso de máscara com a entrega de kits de higiene 

pessoal. Itaporanga em combate ao coronavírus. Comitê Municipal de 

Gerenciamento de Crise da COVID-19. 

 

22/10/2020 

O Batalhão de Rastreamento e Monitoramento da COVID-19 realiza ações nos 

Povoados levando escuta qualificada com profissionais de saúde, orientações sobre 

medidas de precauções, busca ativa de pessoas sintomáticas, rastreamento de 

contatos, teste rápido e incentivo de higiene e uso de máscara com entrega de kits. 

Itaporanga em combate ao coronavírus. 
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Secretaria Municipal de Saúde através do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, 

realizou na manhã dessa quinta-feira, 22 de Outubro, ação voltada à saúde da 

mulher e cuidados no enfrentamento da COVID-19. Profissionais de Saúde ofertaram 

atividades coletivas e de educação em saúde, orientações quanto as medidas de 

precauções e tratamento, medidas de higiene e uso de máscaras com a entrega de 

kits de higiene pessoal. 

 

23/10/2020 

Hoje, 23.10, o Batalhão de Rastreamento e Monitoramento da COVID-19 no 

Município de Itaporanga d’Ajuda esteve no Povoado Nova Descoberta e junto com a 

Equipe de Saúde da Família da área realizaram ação de busca ativa de pessoas com 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D’AJUDA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Rua Emídio Max Neto, S/N – Centro Fone 79 3264 2728 
                                           Itaporanga D’Ajuda – Sergipe CEP 49.120-000 Página 15 

sintomas, pessoas do grupo de risco, além de realizar teste rápido para COVID e 

incentivar sobre os cuidados preventivos com distribuição de kits de higiene. 

  

No boletim dessa sexta-feira, 23 de Outubro, a Secretaria Municipal de Saúde 

informa mais 12 casos confirmados de COVID-19 em Itaporanga. Trata-se de 06 

mulheres de idades entre 27 e 61 anos, sendo 05 destas residentes na área rural e 06 

homens com idades entre 33 e 61 anos, sendo estes moradores da Área Urbana. 

Mais 09 pacientes que foram testados positivo, após cumprirem isolamento 

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

se trata de 07 mulheres e 02 homens, ambos com idades entre 25 e 53 anos. Destes 

04 morador da Área Urbana e 05 da Área Rural. Ressalta que temos 13 casos ativos 

de COVID-19, dos quais 10 estão em isolamento domiciliar sendo monitorados por 

profissionais de saúde e 03 encontram-se em isolamento hospitalar. Informamos 

com grande pesar mais um óbito correlacionado a COVID-19 no nosso município. 

Trata-se de uma mulher de 79 anos, a qual residia na área urbana e apresentava 

Doenças Crônicas. 
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24/10/2020 

Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde realizaram na manhã desse sábado, 

24 de Outubro, mais uma ação de controle sanitário nas principais vias de acesso ao 

Mercado Municipal. Disponibilizaram aferição de temperatura, oximetria de pulso, 

rastreamento de sintomas gripais, orientações para prevenção da COVID-19, lavabos 

com água e sabão, álcool 70% e máscaras reutilizáveis. 

  



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D’AJUDA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Rua Emídio Max Neto, S/N – Centro Fone 79 3264 2728 
                                           Itaporanga D’Ajuda – Sergipe CEP 49.120-000 Página 17 

 

No último sábado, 24 de Outubro foi realizada ação do DIA D da Vacinação 

Antirrábica no município de Itaporanga. Foram distribuídas equipes de vacinação em 

locais estratégicos procurando atender ao maior número de cães e gatos. A 

Vacinação segue até 07 de Novembro nos povoados e no centro com equipes 

volantes. 
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26/10/2020 

Hoje, 26.10, o Batalhão de Rastreamento e Monitoramento da COVID-19 no 

Município de Itaporanga d’Ajuda esteve nos Povoados Várzea Grande e Costa e junto 

com a Equipe de Saúde da Família da área realizaram ação de busca ativa de pessoas 

com sintomas, pessoas do grupo de risco, além de realizar teste rápido para COVID e 

incentivar sobre os cuidados preventivos com distribuição de kits de higiene. 
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29/10/2020 

O Batalhão de Rastreamento e Monitoramento da COVID-19 realiza ações nos 

Assentamentos Dorcelina Folador e Bom Jesus levando escuta qualificada com 

profissionais de saúde, orientações sobre medidas de precauções, busca ativa de 

pessoas sintomáticas, rastreamento de contatos, teste rápido e incentivo de higiene 

e uso de máscara com entrega de kits. Itaporanga em combate ao coronavírus. 
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A Secretaria Municipal de Saúde informa que já foram notificados 1.030 casos 

confirmados de COVID-19 em Itaporanga d’Ajuda e que no atual cenário está com 16 

pessoas infectadas sendo monitoradas e cumprindo isolamento social. Do início da 

pandemia até o boletim de monitoramento do dia 29 de outubro, 982 pessoas se 

recuperaram da doença, o que corresponde a  95,3% do número total de casos. 

Informa que foram notificados mais dois óbitos, se trata de mulher, 21 anos, 

apresentava comorbidades como a Doença Renal Crônica e Lúpus, e também homem 

de 35 anos paciente oncológico e que apresentava Doença Cardiovascular, ambos 

residiam na área urbana. 
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30/10/2020 

O trabalho de enfrentamento da pandemia de COVID-19 segue em Itaporanga 

D’Ajuda nos povoados Sapé, Colônia Sapé e Chan fortalecendo a estratégia de 

rastreamento e monitoramento de pessoas infectadas e de contatos, realizando a 

busca ativa de pessoas com sintomas, testagem, orientações e entrega de kits de 

higiene incentivando a população a manter as medidas de precauções como o uso de 

máscara, higiene das mãos e distanciamento social. Itaporanga em combate ao 

coronavírus.  

 

 

31/10/2020 

Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde realizaram na manhã desse sábado, 

31 de Outubro, mais uma ação de controle sanitário nas principais vias de acesso ao 

Mercado Municipal. Disponibilizaram aferição de temperatura, rastreamento de 

sintomas gripais, orientações para prevenção da COVID-19, lavabos com água e 

sabão, álcool 70% e máscaras reutilizáveis. 
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