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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 01/08/2020 a 29/08/2020. 
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Dia 01/08/2020 
 
O Comitê Municipal de Gerenciamento de Crise da Covid-19 realiza atividades de 
Controle Sanitário no Mercado Municipal (Feira Livre), Ponto Provisório do Terminal 
Rodoviário e Comércio Local 
Na manhã deste sábado, 1°, colaboradores da Secretaria de Saúde, através do Comitê 
Municipal de Gerenciamento de Crise da Covid-19, realizaram ações de enfrentamento 
ao Novo Coronavírus no Mercado Municipal, Ponto Provisório do Terminal Rodoviário 
e no comércio local. Foram realizadas ações de sanitização de equipamentos e 
espaços, aferição de temperatura, distribuição de máscaras, higienização das mãos 
com álcool 70%, disponibilização de lavabos, visitas e fiscalização da Vigilância 
Sanitária, além de escuta qualificada e orientações sobre precauções necessárias ao 
combate do novo coronavírus.  
“Devido as pancadas de chuva no início da manhã e inviabilidade de realizar as 
Barreiras Sanitárias, redirecionamos a Equipe no desenvolvimento de estratégias que 
atendessem às necessidades de controle do contágio em localidades com tendências 
a aglomerações de pessoas. As ações de enfrentamento da Covid-19 seguem 
enfatizando a importância do uso de máscara, do distanciamento social e da 
higienização das mãos, assim como também na busca ativa de pessoas com sintomas, 
testagem e monitoramento dos infectados”, diz a Secretária Municipal de Saúde, Dra. 
Aline Ribeiro. 
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No boletim desse sábado, 1º, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 14 casos 
confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 05 mulheres com idades entre 
30 e 65 anos, e 09 homens com idades entre 05 e 73 anos, destes 04 moradores da 
Zona Urbana e 10 moradores da Zona Rural. Mais 01 paciente que foi testado positivo, 
após cumprir isolamento domiciliar, recuperada, foi liberada para o retorno às suas 
atividades normais, se trata de 01 mulher de 53 anos. 
. 

 
 
Dia 02/08/2020 
 
Em Itaporanga d’Ajuda já foram testados 1.550 munícipes que passaram pela Clínica 
de Referência em Doenças Respiratórias e foram avaliados pela equipe 
multidisciplinar. Destes temos hoje 246 pessoas infectadas, 2 em isolamento 
hospitalar e as demais em isolamento domiciliar sendo monitoradas por equipe de 
saúde.  
Vale salientar que desde o início da Pandemia já tivemos 495 pessoas curadas que 
retornaram às suas atividades diárias.  
Estamos enfrentando o Novo Coronavírus diariamente seja investindo na assistência, 
na testagem, no monitoramento, na fiscalização sanitária, na educação em saúde e 
controle sanitário.  
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03/08/2020 
 
No boletim desse segunda-feira, 03, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 14 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 06 mulheres com idades 
entre 12 e 55 anos, e 08 homens com idades entre 02 e 52 anos, destes 11 moradores 
da Zona Urbana e 03 moradores da Zona Rural. Mais 15 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 28 e 66 
anos e 07 homens com idades entre 17 e 69 anos. Destes 09 moradores da Zona 
Urbana e 06 da Zona Rural. 
 

 
 
04/08/2020 
 
No boletim desse terça-feira, 04, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 12 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 07 mulheres com idades 
entre 16 e 64 anos, e 05 homens com idades entre 19 e 57 anos, destes 09 moradores 
da Zona Urbana e 03 moradores da Zona Rural. Mais 03 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 02 mulheres com 44 e 50 anos e 01 
homem com 37 anos. Destes 02 moradores da Zona Urbana e 01 da Zona Rural. 
 

 
 
05/08/2020 
 
A Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda, através da Secretaria de Saúde, estão em processo 
de finalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ana Maria Menezes Garcez 
para que nos próximos dias a obra seja entregue. A Prefeitura realizou chamamento 
público para contratação de empresa especializada para gerir a unidade. Todo o 
processo do chamamento público e contratação da empresa estão disponíveis no 
portal da transparência do município. A UPA está sendo completamente equipada e 
em fase de finalização de detalhes da obra.  
 

 
 
No boletim dessa quarta-feira, 05, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 04 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 02 mulheres com idades 
entre 46 e 65 anos, e 02 homens com 33 e 35 anos, destes 02 moradores da Zona 
Urbana e 02 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 06 mulheres com idades entre 34 e 45 anos e 
03 homens com idades entre 26 e 47 anos. Destes 08 moradores da Zona Urbana e 01 
da Zona Rural. 
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06/08/2020 
 
No boletim dessa quinta-feira, 06, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 07 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 05 mulheres com idades 
entre 28 e 63 anos, e 02 homens com 36 e 40 anos, destes 03 moradores da Zona 
Urbana e 04 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 com idades entre 14 e 41 anos e 
01 homem com 69 anos. Destes 01 moradora da Zona Urbana e 03 da Zona Rural. 
 

 
 
07/08/2020 
 
Na manhã do dia 07, técnicos do CAPS I ARTE DE VIVER realizaram visita aos usuários 
ofertando escuta qualificada e apoio ao enfrentamento da pandemia assim como 
comemorando o dia da Avó. 
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No boletim dessa sexta-feira, 07, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 08 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 04 mulheres com idades 
entre 26 e 47 anos, e 04 homens com 22 e 73 anos, destes 03 moradores da Zona 
Urbana e 05 moradores 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 32 e 73 anos e 
05 homens com idades entre 26 e 62 anos. Destes 07 moradores da Zona Urbana e 05 
da Zona Rural. 
 

 
 
 

08/08/2020 
 
Comitê Municipal de Gerenciamento de Crise da Covid-19 realiza ações de controle 
sanitário no Mercado Municipal e Comércio Local. 
Na manhã do último sábado, 08, profissionais da saúde e da Secretaria de Obras, 
através do Comitê Municipal de Gerenciamento de Crise da Covid-19, realizaram ações 
de controle e enfrentamento ao novo coronavírus na feira livre e no comércio do 
centro da cidade. Foram realizadas ações de sanitização de equipamentos e espaços, 
verificação de temperatura, distribuição de máscaras, higienização das mãos com 
álcool 70%, fiscalização da Vigilância Sanitária e orientações quanto às medidas de 
precauções necessárias para evitar o contágio.  
“Em decorrência das intercorrências de chuvas no período da manhã, protegendo a 
saúde dos nossos profissionais, decidimos priorizar as atividades de controle sanitário 
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no mercado municipal e comércio adjacente, sempre procurando apoiar a população 
ofertando cuidados e orientações quanto as necessidades de prevenção do contágio 
do novo coronavírus. As ações de prevenção são necessárias conforme as 
necessidades da população, não havendo obrigatoriedade de ações de barreiras 
sanitárias fixas no nosso município, no entanto sempre ressaltamos que a feira livre 
nos preocupa por ser um espaço muito frequentado e que, por conta das tendências 
em aglomerações deve ser fiscalizada e apoiada para proteger nossos munícipes", 
relata a secretária de Saúde, Aline Ribeiro. 
 

 

 
 

10/08/2020 
 
No boletim dessa segunda-feira, 10, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 14 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 07 mulheres com idades 
entre 24 e 48 anos, e 07 homens com idades entre 16 e 70 anos, destes 08 moradores 
da Zona Urbana e 06 moradores da Zona Rural. Mais 14 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 10 e 55 
anos e 09 homens com idades entre 17 e 73 anos. Destes 04 moradores da Zona 
Urbana e 10 da Zona Rural. 
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11/08/2020 
 
No boletim dessa terça-feira, 11, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 04 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 01 mulher com 27 anos, 
e 03 homens com idades entre 17 e 57 anos, destes 03 moradores da Zona Urbana e 
01 morador da Zona Rural. Mais 20 pacientes que foram testados positivo, após 
cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para o retorno às 
suas atividades normais, se trata de 11 mulheres com idades entre 18 e 65 anos e 09 
homens com idades entre 19 e 66 anos. Destes 13 moradores da Zona Urbana e 07 da 
Zona Rural. 
 

 
 
12/08/2020 
 
No boletim dessa quarta-feira, 12, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 03 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 01 mulher com 42 anos, 
e 02 homens com 42 e 62 anos, destes 02 moradores da Zona Urbana e 01 morador da 
Zona Rural. Mais 06 pacientes que foram testados positivo, após cumprirem 
isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades 
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normais, se trata de 05 mulheres com idades entre 37 e 66 anos e 01 homem com 25 
anos. Destes 04 moradores da Zona Urbana e 02 da Zona Rural. 
 

 
 

13/08/2020 
 
Na noite da quinta-feira, foi entregue a Unidade de Pronto Atendimento Ana Maria 
Menezes Garcez – UPA 24 H objetivando fortalecer o enfrentamento da COVID-19, no 
diagnóstico precoce, tratamento e monitoramento das pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus e/ou com outras morbidades ampliando o atendimento à população. 
 

 
 
 

15/08/2020 
 
As ações de enfrentamento da COVID-19 no município de Itaporanga d’Ajuda seguem 
na rotina de trabalho das equipes de saúde. Neste sábado, 15 de agosto, foram 
realizadas Barreiras Sanitárias nas principais vias de acesso da cidade e ponto 
provisório do terminal rodoviário, além de Vigilância sanitária no mercado municipal 
e comércio local. Juntos contra o coronavírus realizamos atividades de triagem de 



 
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 12 

sintomas, aferição de temperatura, distribuição de máscaras e higienização das mãos 
com álcool 70%. 
 

 
 
17/08/2020 
 
Objetivando otimizar o serviço de deslocamento e transferência médica hospitalar de 
pessoas com disfunções de mobilidade relacionadas a doenças bem como de pessoas 
sintomáticas da COVID-19 foi disponibilizada a Central de AmbulânciaS. Uma frota de 
12 ambulâncias, sendo 02 específicas para deslocamento de gestantes (Cegonha), 02 
para deslocamento de pessoas infectadas pela COVID-19 e as demais para 
deslocamentos de outras necessidades de saúde. 
 

 
 
Ainda no boletim dessa segunda-feira, 17, a Secretaria Municipal de Saúde informa 
mais 16 casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 08 mulher com 
idades entre 08 e 55 anos, e 08 homens com idades entre 21 e 52 anos, destes 07 
moradores da Zona Urbana e 09 morador 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 
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idades entre 12 e 64 anos e 10 homens com idades entre 27 e 59 anos. Destes 13 
moradores da Zona Urbana e 06 da Zona Rural. 
 

 
18/08/2020 
 
No boletim dessa terça-feira, 18, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 14 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 12 mulher com idades 
entre 05 e 63 anos, e 02 homens com idades entre 24 e 53 anos, destes 05 moradores 
da Zona Urbana e 09 morador da Zona Rural. Mais 20 pacientes que foram testados 
positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para o 
retorno às suas atividades normais, se trata de 12 mulheres com idades entre 22 e 52 
anos e 08 homens com idades entre 21 e 63 anos. Destes 08 moradores da Zona 
Urbana e 12 da Zona Rural. 
 

 
 
19/08/2020 
 
No boletim dessa quarta-feira, 19, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 03 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 03 mulheres com idades 
entre 18 e 39 anos, destas 02 moradores da Zona Urbana e 01 moradora da Zona Rural. 
Mais 23 pacientes que foram testados positivo, após cumprirem isolamento 
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domiciliar, recuperados, foram liberados para o retorno às suas atividades normais, se 
trata de 13 mulheres com idades entre 21 e 66 anos e 10 homens com idades entre 20 
e 68 anos. Destes 15 moradores da Zona Urbana e 08 da Zona Rural. 

 
20/08/2020 
 
No boletim dessa quinta-feira, 20, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 04 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 03 mulheres com idades 
entre 26 e 76 anos, e 01 homem de 51 anos, destes 03 moradores da Zona Urbana e 
01 morador da Zona Rural. A SMS informa mais 01 óbito, se trata de uma mulher, de 
41 anos, com diabetes, hipertensão e obesidade. Mais 19 pacientes que foram 
testados positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, foram 
liberados para o retorno às suas atividades normais, se trata de 10 mulheres com 
idades entre 22 e 49 anos e 09 homens com idades entre 16 e 62 anos. Destes 11 
moradores da Zona Urbana e 08 da Zona Rural. 
 

 
 
21/08/2020 
 
No boletim dessa sexta-feira, 21, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 05 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 03 mulheres com idades 
entre 25 e 51 anos, e 02 homens de 27 e 32 anos, destes 03 moradores da Zona Urbana 
e 02 moradores da Zona Rural. A SMS informa mais 01 óbito, se trata de um homem, 
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de 65 anos, sem comorbidades descritas. Mais 24 pacientes que foram testados 
positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para o 
retorno às suas atividades normais, se trata de 12 mulheres com idades entre 14 e 89 
anos e 12 homens com idades entre 22 e 86 anos. Destes 14 moradores da Zona 
Urbana e 10 da Zona Rural. 
 

 
 

 
 
22/08/2020 
 
Comitê gestor de crise realiza ações de Barreira e Controle Sanitário neste sábado, 22 
de agosto. As ações foram realizadas na via de acesso da cidade, no ponto provisório 
do terminal rodoviário, na feira livre e no comércio local. “Apesar da redução da taxa 
de contágio no estado e em Itaporanga, iremos fortalecer a vigilância em saúde, 
mantendo as ações e criando novas estratégias de manutenção do controle de 
contágios.” Dra. Aline Ribeiro 
 

 
 

No boletim desse sábado, 22, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 05 casos 
confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 02 mulheres com idades entre 
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19 e 44 anos, e 03 homens de 38 e 41 anos, destes 04 moradores da Zona Urbana e 01 
morador 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 05 mulheres com idades entre 01 e 45 anos e 11 
homens com idades entre 22 e 73 anos. Destes 10 moradores da Zona Urbana e 06 da 
Zona Rural. 
 

 
 
23/08/2020 
 
No boletim desse domingo, 23, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 07 casos 
confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 04 mulheres com idades entre 
46 e 58 anos, e 03 homens com idades entre 30 e 48 anos, destes 04 moradores da 
Zona Urbana e 03 moradores da Zona Rural. A SMS informa mais um óbito, uma 
mulher, de 58 anos, moradora da Zona Rural, com diabetes e doença cardiovascular 
crônica. Mais 16 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 24 e 63 anos e 07 homens com idades entre 12 
e 53 anos. Destes 11 moradores da Zona Urbana e 05 da Zona Rural. 
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24/08/2020 
 
O Comitê de Gerenciamento de Crise da COVID-19 no município de Itaporanga d’Ajuda 
mantém suas atividades diárias intensificando as ações de monitoramento das 
pessoas infectadas e/ou suspeitas, além de ações de controle de contágio nos 
principais pontos de aglomerações da cidade, ofertando à população circulante 
orientações sobre prevenção, álcool 70%, máscaras reutilizáveis e aferição de 
temperatura. “Ainda que possamos observar a queda dos números de infectados, 
enquanto houver pessoas infectadas não deixaremos de investir esforços na 
prevenção e combate ao contágio pelo novo coronavírus”, relata a Secretária 
Municipal de Saúde, Dra. Aline Ribeiro. 
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26/08/2020 
 
No boletim dessa quarta-feira, 26, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 06 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 04 mulheres com idades 
entre 30 e 73 anos, e 02 homens com idades entre 29 e 68 anos, destes 03 moradores 
da Zona Urbana e 03 moradores da Zona Rural. Mais 15 pacientes que foram testados 
positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para o 
retorno às suas atividades normais, se trata de 11 mulheres com idades entre 08 e 53 
anos e 04 homens com idades entre 20 e 56 anos. Destes 07 moradores da Zona 
Urbana e 08 da Zona Rural. 
 

 
 

27/08/2020 
 
A Secretaria de Saúde, através do Comitê Municipal de Gerenciamento de Crise da 
COVID-19 do município de Itaporanga d’Ajuda mantém cronograma de ações voltadas 
ao enfrentamento da Pandemia COVID-19. Na manhã desta quinta-feira, 27.08.2020, 
profissionais da saúde realizaram atividades de orientações e controle de contágio nas 
vias do comércio dando ênfase a locais com concentração de pessoas assim como nos 
acessos a agências e correspondentes bancárias. Foram ofertadas máscaras 
reutilizáveis, álcool 70% além de aferição de temperatura. “É importante salientar que 
as ações educativas e de busca ativa de síndromes gripais fortalecem o combate à 
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Pandemia tendo em vista que o diagnóstico precoce junto a adoção de medidas de 
precauções reduzirão os riscos e as taxas de contágio”, relata a Secretária Municipal 
de Saúde, Dra. Aline Ribeiro. 
 

 
 

 

28/08/2020 
 
No boletim dessa sexta-feira, 28, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 08 
casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 04 mulheres com idades 
entre 32 e 48 anos, e 04 homens com idades entre 43 e 59 anos, destes 05 moradores 
da Zona Urbana e 03 moradores da Zona Rural. Mais 23 pacientes que foram testados 
positivo, após cumprirem isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados para o 
retorno às suas atividades normais, se trata de 13 mulheres com idades entre 18 e 76 
anos e 10 homens com idades entre 02 e 54 anos. Destes 15 moradores da Zona 
Urbana e 09 da Zona Rural. 
 

 
 
29/08/2020 
 
Secretaria Municipal de Saúde, através do Comitê Municipal de Gerenciamento de 
Crise da COVID 19 no município de Itaporanga d’Ajuda, realiza ações de 
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enfrentamento ao Novo Coronavírus em locais públicos com tendência a 
aglomerações assim como a feira livre, comércio e ponto provisório do terminal 
rodoviário. Foral realizadas ações de controle sanitário com recomendações 
específicas de precauções, aferição de temperatura, distribuição de máscaras 
reutilizáveis, álcool 70%, disponibilidade de lavabos e triagem de sintomas das 
síndromes gripais. 
 

 

 
 
Secretaria Municipal de Saúde, através do Comitê Municipal de Gerenciamento de 
Crise da COVID 19, em Itaporanga d’Ajuda realiza neste sábado 29.08, ações de 
enfrentamento ao Novo Coronavírus com visitas técnicas aos bares e restaurantes da 
Praia Caureira objetivando fiscalização e dar orientações e esclarecimentos sobre 
portarias de flexibilização instituída pelo governo estadual assim como as medidas 
sanitárias específicas da atividade. 
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No boletim desse sábado, 29, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 02 casos 
confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de 02 homens com 27 e 41 anos, 
destes 01 morador da Zona Urbana e 01 morador da Zona Rural. Mais 22 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 10 e 50 anos e 13 homens com idades entre 08 e 62 anos. Destes 18 
moradores da Zona Urbana e 04 da Zona Rural. 
 

 
 
 


