
 

RELATÓRIO DAS AÇÕES DO COVID-19 

 
16/03/2020 -  RECOMENDAÇÕES 

De acordo com as recomendações  propostas pelo Ministério da Saúde para evitar a 

propagação do novo Coronavírus , é necessário ficar atento para alguns cuidados mesmo 
não possuindo nenhum caso confirmado em nosso estado, por isso previna-se! 

 

 

 

 

 

 

 
 

18/03/2020 - SUSPENSÃO DAS AULAS 
 

Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Secretaria 
municipal de Educação de Alto Longá (SEMEC) suspendeu as atividades escolares da rede 
pública por 15 dias. Ao longo desse período, a SEMEC irá reorganizar o calendário 
acadêmico, além de manter as famílias informadas sobre as providências tomadas. 
. 
Cuidem-se!  

 



 
 
 

 

18/03/2020 - NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA 
 
 

 
 

23/03/2020 - TODOS CONTRA O VIRUS 
Estamos vivendo um momento bastante complicado e é necessário a colaboração de todos 
para contermos o avanço do Coronavírus. 
Caso você não faça parte do grupo de risco é de fundamental importância que você também 
permaneça em casa para que não contagie outras pessoas. 
Proteja-se 



 
 
 
 
 
 

23/03/2020 - FIQUE EM CASA 
 

Nossos profissionais da saúde estão trabalhando para que tudo permaneça controlado, mas é 
preciso que todos contribuam e se mantenham protegidos em suas casa. 
#FiqueEmCasa 

 
 



25/03/2020 - PEDIDO URGENTE 

 
 

A Secretaria Municipal de Saúde convida a todos a sintonizarem na  Rádio Vila dos 
Humildes amanhã (26) às 8h:30min. A Dra. Aline Cunha, psicóloga do time da Saúde, 
conversará sobre "Como proteger a sua mente e fazer com que o medo não se transforme em 
pânico". 
Contamos com a audiência de todos vocês! 

 
. 

 Rádio Vila dos Humildes 
 26/03 
 08h30 

 Dra. Aline Cunha 
 Tema: Como proteger a sua mente e fazer com o médio não se transforme em pânico. 



 
 
 

26/03/2020 - NENHUM CASO COMFIRMADO 
 

Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde não registrou nenhum caso de 
Coronavírus  e esperamos que continuemos dessa maneira, mas, para isso, é de  extrema 

necessidade que todos se mantenham em suas casas . 

 
 
 
 

27/03/2020 - PRINCIPAIS SINTOMAS 
 

 Fique Atento  
. 

Esses são os principais sintomas da Covid-19. Caso você apresente tais indícios, se dirija 
imediatamente para o hospital. 



 
 
 

31/03/2020 -- VACINAÇÃO CONTRA H1N1 - SÃO NICOLAU 
 

 
 
 
 

09/04/2020 - BARREIRA BOA VISTA 



 

 
 

09/04/2020 - NÃO VIAJA 
 

Sabemos que é muito bom termos esses encontros familiares na Semana Santa, mas é 
importante lembrar-los que, em virtude da situação em que nos encontramos, é necessário nos 
protegermos e proteger quem a gente ama, por isso peço que permaneçam em suas casas pelo 
bem social. 
 
Logo, logo, estaremos todos juntos de novo  
 

 
 

 
 
 

12/04/2020 - CARRO PIPA NO CENTRO DESINFETANDO 



 
 

10/04/2020 - BARREIRA NA BOA VISTA 
 

 
 

 
 

15/04/2020 - REUNIÃO PREFEITO E SECRETÁRIA DE SAUDE 
 



Nesta manhã, estive em reunião com a Secretária de Saúde a fim de planejarmos ações 
estratégicas para combater a covid-19. 

 
 

16/04/2020 - MANTENHA-SE INFORMADO 
Você pode encontrar informações sobre a covid-19 no site do Ministério da Saúde. Acesse e 
mantenha-se informado. 

 
 

17/04/2020 - BOLETIM 
Estes são os dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  
Apesar de não possuirmos nenhum caso, é de extrema necessidade que todos permaneçam em 
isolamento. 
. 
Proteja-se! 



 
 

18/05/2020 - PRIMEIRO CASOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE COVID-19 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/05/2020 - FLUXO DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITO 



 
 

24/04/2020 - RECEBIMENTO DE EPIS NO HGVJ 



Com a finalidade de garantir que os atendimentos sejam feitos de forma segura e eficiente, 
protegendo os profissionais e os pacientes, a Responsável Técnica de Enfermagem do nosso 
Hospital, a enfermeira Louyse Nogueira, distribuiu os EPI,s que a Equipe necessitará para 
realizar o seu trabalho. 
. 
O momento em que os serviços de saúde do mundo, do Brasil e dos municípios experienciam 
é desafiador. Devido à alta demanda de pedidos de EPI,s no mercado mundial, todos os 
serviços de saúde, públicos e privados, estão com dificuldades em encontrar os materiais 
usados em hospitais e nos outros setores da saúde para a proteção dos colaboradores. 
. 
O mercado está desabastecido de máscaras cirúrgicas e máscaras N95. Existe o recurso e não 
existe o produto para aquisição. 
. 
Essa gestão, continua como sempre, ativa e agindo de forma responsável. O momento é 
delicado e cada um deve fazer a sua parte. É hora de união entre todos os entes e entre todas 
as pessoas. 
 

 
 

24/04/2020 - BOLETIM 
Estes são os dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  
. 
Precisamos que vocês mantenham-se protegidos em suas casa. 
Lembrem-se também de lavar corretamente as mãos e usar as máscaras. 
#AltoLongáEmCasa 



 
 

24/05/2020 - MENSAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 
25/04/2020 - DESINFECÇÃO NO MERCADO CENTRAL  



 
 

25/05/2020 - PEDIDO URGENTE 

 

27/04/2020 - RECEBIMENTO DE EPIS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Estamos trabalhando para que todos estejam tomando os devidos cuidados com a covid-19, 
desta forma, hoje nós realizamos a entrega de álcool em gel para os agentes comunitários. 
Em conjunto com a Secretaria de Saúde, estamos seguindo todas as recomendações e 
reforçando nossos cuidados para mantermos Alto Longá sem nenhum caso da doença. 



 

28/04/2020 - BOLETIM 

Estão espalhando notícias falsas sobre a existência de casos em Alto Longá, por isso trago 

dados atualizados da Secretaria Municipal de Saúde.  

É de extrema importância que mantenham-se protegidos em suas casas. O uso da máscara 
também é essencial. Vamos seguir todos juntos nessa batalha contra a covid-19 
#AltoLongáEmCasa 

 

 

29/05/2020 - USO OBRIGATÓRIO DE MASCARA 

A máscara tornou-se item essencial. O decreto assinado ontem determina o uso obrigatório do 
equipamento. Ela inibe a transmissão do vírus e pode ser feita de maneira artesanal. Em casa 
mesmo, vocês podem fazer a sua usando um tecido (não muito grosso para permitir a 



respiração) e duas ligas. O passo a passo é facilmente encontrado na internet. A medida foi 

tomada para que possamos nos previnir e manter nossa cidade livre dessa doença.  

 
 

30/05/2020 - BOLETIM 

● Dados atualizados da Secretaria Municipal de Saúde.  
. 
Deixo aqui dois pedidos: 
- Mantenham-se protegidos em suas casas. 
- O uso da máscara é essencial. 
. 
Vamos seguir todos juntos nessa batalha contra a covid-19. 



 - 

02/05/2020 - RECADO DO GESTOR MUNICIPAL 

Eu e você podemos fazer a nossa parte. Vamos contribuir com todos para superarmos o 
momento desafiador. Se você ama use máscara. Usar a máscara salva. 

 

02/05/2020 - COMBATE A COVID-19 

Nossa equipe de frente está trabalhando duro para que mantenhamos todos protegidos. Nossos 
médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem do Hospital José Vieira Gomes estão 
preparados para combater a covid-19.  



 

02/05/2020 - BOLETIM 

Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  
. 
Fiquem em Casa!!! 

 

03/05/2020 - BOLETIM 

Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  
. 
Mantenho aqui meu pedido para que todos permaneçam em casa e, caso seja necessário sair, 
utilizem suas máscaras pessoais. Protejam-se! 



 

04/05/2020 - LIBERAÇÃO DO ISOLAMENTO COLÉGIO AGRÍCOLA 
 
Após o período adotado de confinamento por 7 (sete) dias no Colégio Agrícola, as pessoas 
que vieram de São Paulo foram liberadas hoje(03), após avaliação por profissionais de saúde 
devidamente qualificados e habilitados para tal.  
. 
Cada cidadão liberado assinou um termo de responsabilidade com cláusulas de cumprimento 
obrigatório para o bem de sua saúde e dos demais longaenses. 
. 
Tudo foi feito com muito cuidado e com muito respeito, desde a escolha do melhor local, as 
acomodações, o respeito a cada um ali mantido, a alimentação adequada, o monitoramento da 
saúde física e o apoio à saúde emocional realizado diariamente. 
. 
Todos eles foram visitados e avaliados primeiramente pela própria secretária, pela 
coordenadora da atenção básica e pelo time que compõe a saúde. 
Essa medida é de extrema necessidade, em especial, agora que o COVID 19 está se 
espalhando e contaminando as pessoas que não estão tomando os devidos cuidados. 
. 
Ainda é preciso ficar em casa! Ainda é preciso não permitir que idoso saia do seu domicílio! 
Ainda é preciso o uso de máscaras quando estiver fora de casa! Ainda é preciso manter 
distanciamento de 2 metros um do outro! Ainda é preciso manter a casa muito limpa e 
arejada! Ainda é preciso deixar os sapatos fora de casa ao chegar da rua! Ainda é preciso 
muito cuidado!  
Amigos, não é fácil, mas essa tarefa é de todos: de cada cidadão e do poder público. 



 
 

04/05/2020 - ESTERILIZAÇÃO DE MÁSCARA PARA COMUNIDADE 

A equipe da saúde não para!  
. 
Todos os dias, eles se comprometem e se dedicam a trabalhar para manter os serviços 
funcionando com qualidade e eficiência. Hoje, eles estiveram embalando, selando e 
esterilizando as máscaras.  

 



 

04/05/2020 - BARRAQUINHA DA SAÚDE 

Alto Longá está firme,  constante e incansável no trabalho na prevenção e combate  ao 
COVID 19. A partir de hoje, a Secretaria de Saúde Edileusa Brito colocou um ponto de apoio 
na praça principal ,  "BARRAQUINHA DA SAÚDE". Na barraquinha,  o Longaense 
encontrará máscaras com as informações de como usá -las e higienizá-las informações verbais 
e informações visuais e  escritas (através de panfletos, abanadores e banners). O time da saúde 
não brinca de trabalhar, leva o trabalho é a sério e com muita eficiência.  

 



 

04/05/2020 - BOLETIM 

Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  
. 
Hoje foi registrado mais uma notificação, mas que foi descartada. Mantenho aqui meu pedido 
para que todos permaneçam em casa. 
Utilizem suas máscaras pessoais, elas são essenciais para a proteção de todos. 
. 
#SecretariadeSaúde 

 



05/05/2020 - BARREIRA SANITÁRIA 

Nesta madrugada tivemos mais uma "Barreira Sanitária" para avaliação de pessoas que 
estavam chegando de São Paulo. Nosso propósito é monitorar as pessoas e prestar todo o 
suporte nesse isolamento. Essa medida é uma das nossas ações para evitar a entrada do vírus 
em nosso município. 
.  

É importante destacar que eles receberão diariamente toda assistência necessária.  
 

 

 

 



05/05/2020 - DRª TALLYTA INFECTOLOGISTA - RECADO ALTO LONGÁ 

Dra.Thalyta Maria é infectologista da rede pública e ex plantonista do nosso Hospital. A 
médica esclarece os nossos longaenses sobre a COVID-19 e orienta sobre os cuidados 
necessários para mantê-lo longe de nossa Alto Longá. 

https://drive.google.com/drive/folders/1fzHn-hkJLvplXkRGc-Va8ToyRB0ciIDF 

DR. Tallyta - 
Infectologista.mp4

 

05/05/2020 - SECRETÁRIA DE SAÚDE NA RÁDIO NOSSA SENHORA DOS 
HUMILDES 

Amanhã, às 11h30, a secretária de saúde, Edileusa Brito, irá participar de um bate-papo na 
Rádio Vila dos Humildes. Sintonizem na frequência 87,9 e recebam informações atualizadas 

sobre a Covid-19 em Alto Longá.  
. 
#secretariadesaúde 

 



 

 

 

 

05/05/2020 - DIA MUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO 

Hoje é o Dia Mundial da Higienização das Mãos. Uma atitude tão simples, mas que salva 

vidas.  
. 
Em tempos de pandemia, é de extrema importância que cada um realize a sua higiene pessoal. 
Por meio das mãos, os vírus possuem acesso ao nosso, uma vez que levamos elas a boca, aos 
olhos e ao nariz. 
. 
A higiene das mãos associada ao uso de máscaras e ao distanciamento é o que tem sido mais 
eficaz contra a covid-19. É necessário que essa limpeza seja feita a cada vez que você retorna 
pra casa ou que possuir contato com algum objeto vindo de fora. 
. 

Lave suas mãos com água e sabão  e, quando não for possível, faça a higienização com o 

álcool em gel.  
Proteja-se! 
. 
#DiaMundialdaHigienizacaodasMaos 



 

 

 

05/05/2020 - BOLETIM 

Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  
. 
Fique em casa! Proteja-se!  
. 



 
 

05/05/2020- REPORTAGEM PIAUI TV2 

Hoje pela manhã nossa secretária de saúde, Edileusa Brito, concedeu uma entrevista, à 
convite da TV Clube, sobre as estratégias que Alto Longá vem desenvolvendo no combate ao 
COVID-19. O propósito era falar sobre ações que vem destacando o Município, a nível 
estadual, na luta contra esse inimigo. 

https://drive.google.com/drive/folders/1fzHn-hkJLvplXkRGc-Va8ToyRB0ciIDF 

REPORTAGEM 
PIAUITV2.mp4

 

 

06/05/2020 - BOLETIM 

Estes são os dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

.Precisamos que vocês mantenham-se protegidos em suas casas. 

Lembrem-se também de lavar corretamente as mãos e usar as máscaras. 



 

06/05/2020 - USO DA MÁSCARA 

A máscara tem sido um item essencial para o combate a covid-19. Ela é de uso 
individual e deve ser higienizada sempre após seu uso. 

. 

Agindo como barreira contra as gotículas de vírus que circulam pelo ar, as máscaras 
juntamente com o isolamento e o distanciamento de pelo menos 1,5m são as ações 
preventivas mais eficazes. 

. 

Por esse motivo, montamos esse vídeo para que muitas pessoas entrem nessa corrente 

do bem e adquira seu equipamento. As máscaras salvam vidas!  

06/05/2020 - ENTREGA DE ÁLCOOL GEL 

A Prefeitura de Alto Longá recebeu da Secretaria de Saúde kits com máscaras  e 

álcool em gel para serem distribuídos entre a equipe de servidores que está 
diariamente trabalhando contra a covid-19. 



 

06/05/2020 - BARREIRA SANIITÁRIA 

Time da Saúde (Secretaria, Coordenadora, Enfermeira, Vigilância Sanitária) e o Time da 
Polícia formando a Barreira Sanitária para controle das pessoas que chegam no nosso 
Município advindas de outros Estados . 



 

 

07/05/2020 - DRº MARURO ROSALMEIDA- RADIONCOLOGISTA 

O Médico Radioncologista Mauro Rosalmeida faz recomendações sobre a Covid-19 

.(ÁUDIO)  

. 

De acordo com o médico, pacientes oncológicos são pessoas  propensas a serem 
infectadas pela covid-19. Por isso é de extrema importância que tomem as devidas 
precauções para evitar a contaminação. 

https://drive.google.com/drive/folders/1fzHn-hkJLvplXkRGc-Va8ToyRB0ciIDF 

07/05/2020 - AÇÕES NA ZONA RURAL 

Seguimos o Planejamento Estratégico feito pelo Município no combate ao Coronavírus. 
Uma das ações desse planejamento está sendo a entrega de máscaras nas 
comunidades rurais. Hoje a entrega aconteceu nas localidades do Pernambuquinho, 
Cajueiro, Picos e Invejada do Frankilin.A entrega foi feita através dos profissionais da 
saúde , Raquel, Kedyma e Bruno essa é nossa equipe de administrativos e nossos 
Agentes de Saúde, com o compromissode informar e proteger as nossas famílias 
longaenses. 



 

07/05/2020 - BOLETIM 

Boletim  

. 

Dados atualizados da Secretaria Municipal de Saúde.  

. 

Proteja-se! 

 



07/05/2020 - AÇÕES NO COMÉRCIO 

A secretaria de saúde dando prosseguimento a suas ações,nesta  manhã do dia 06 de 
maio fez mais uma abordagem nos estabelecimentos comerciais sensibilizando-os e 
informando o uso obrigatório das máscaras tanto aos proprietários como aos usuários. 
Na ocasião fez entregas de máscaras  para aqueles que  se encontravam 
desprotegidos.  

 



 

 



07/05/2020 - LAURA MARIA- EDUCADORA FÍSICA 

Em momentos de grandes incertezas vale apena darmos atenção as recomendações de 
quem sabe o que  diz, profissional competente. 

 

 

07/05/2020 - AÇÃO CONSELHO TUTELAR 

Time da Saúde em mais uma ação em combate ao COVID 19. Hoje abasteceram o 
Conselho Tutelar com álcool em gel e máscaras. 

Aqui as obrigações são cumpridas pra valer. 

 



 

09/05/2020 - BOLETIM 

Boletim - 

Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

.Mesmo com todos os nossos esforços, recebemos alterações nos dados em nosso 
município. 

Por isso peço mais uma vez que mantenham-se protegidos em suas casas e lembrem-
se também de lavar corretamente as mãos. 

O uso da máscara também é essencial para evitarmos a transmissão.  

 

09/05/2020 - BARREIRA SANITÁRIA 

O compromisso do Prefeito Henrique César com a população Longaense 
continua....Nesta manhã na entrada de Alto Longá acontece mais uma ação de zelo e 
proteção em favor da vida. 

 



08/05/2020 - AÇÕES NA ZONA RURAL 

Seguimos o Planejamento Estratégico feito pelo Município no combate ao Coronavírus. 
Uma das ações desse planejamento está sendo a entrega de máscaras nas 
comunidades rurais. Hoje a entrega aconteceu nas localidades, Baixa da Roça, Sao 
Francisco, Lagoa do Longa e Buritizal. A entrega foi feita através dos profissionais da 
saúde , Raquel Sena, Kedyma Frota e Bruno Odontil, essa é nossa equipe de 
administrativos e nossos Agentes de Saúde, com o compromissode informar e proteger 
as nossas famílias longaenses. 

 

08/05/2020 - EQUIPE ESTRATÉGIA COMBATE A COVID-19 

Na manhã dessa sexta feira, o Prefeito Henrique Cesar com a Secretária de Saúde 
Edileusa Brito e a Primeira Dama Nazaré Fernandes juntamente com o time da 
Secretaria de Saúde foram para as ruas distribuindo máscaras, e informações  para a 
população da nossa terra. 



 

 



 

 

11/05/2020 - ENTREGA DE EPIS - AGENTES DE ENDEMIAS 

A Secretária de Saúde, Edileusa Brito, se reuniu hoje com o seu Time de Agentes de 
Endemias  para alinhar o Planejamento das Estratégias já adotadas e conversar sobre 
possíveis inovações para somar nas nossas ações diárias contra o COVID 19. 

Na oportunidade do encontro entregou novos EPI,s específicos da categoria. 



 

 

11/05/2020 - PSICÓLOGA DRª ALINE CUNHA 

A Secretaria de Saúde em tempo de Pandemia, continua atendendo as demandas de 
urgência para não deixar a população desassistida. Hoje contamos com o serviço da 
Psicóloga Aline Cunha na Secretaria Municipal de Saúde de Alto Longá. 



 

11/05/2020 - LIBERAÇÃO CONFINAMENTO AGRÍCOLA 

Depois de cumprir o período de confinamento, para segurança própria e da comunidade, 
as 5 (cinco) pessoas que chegaram de São Paulo foram liberadas para suas casas. 
Seguindo o protocolo, assinaram um Termo de Responsabilidade se comprometendo a 
permanecerem até completarem 14 (quatorze) dias de sua chegada do outro Estado, 
em suas residências de destino, sem sair seja por qual motivo for, salvo casos de 
doenças. 



 

 

 

12/05/2020 - BARREIRA SANITÁRIA 



Em mais uma madrugada, realizamos a Barreira Sanitária em um veículo oriundo de 
outro estado. Nosso propósito é proteger os habitantes de Alto Longá, além de oferecer 
toda a assistência necessária a nosso irmãos que vêm até nós em busca de ajuda. 
Assim como os demais, essas pessoas estarão sob monitoramento e, assim que 
detectarmos que esteja tudo certo, vamos liberá-los para suas residências. 

 

 

12/05/2020 - DRª ANALEXIA FLORENTINO - DERMATOLOGISTA 

Dra. Analexia Florentino, dermatologista e filha da nossa terra, falando e orientando de 
forma  brilhante sobre os cuidados necessários em época de COVID 19. Obrigada dra. 
Analexia por sua colaboração, que é de grande utilidade pública. 

#secretariadesaude 

https://drive.google.com/drive/folders/1fzHn-hkJLvplXkRGc-Va8ToyRB0ciIDF 

 



12/05/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

Agora é de EXTREMA IMPORTÂNCIA que todos redobrem seus cuidados. 
Permaneçam em suas casas e não deixe de utilizar sua máscara, que deve ser de uso 
individual e higiezada sempre que possível. Lave as mãos com frequência e da maneira 
correta. 

.Proteja-se! 

Fique em casa! 

 

12/05/2020 - DIA NACIONAL DO ENFERMEIRO 

Hoje é o Dia Internacional dos Enfermeiros, esta data que homenageia o trabalho e a 
contribuição dos enfermeiros na proteção e nos cuidados com a da saúde das pessoas, 
nos hospitais e em qualquer outra unidade de saúde. 

Não existe instituições que necessitam da assistência continua de cuidados médicos, se 
não tiver uma equipe de enfermagem liderada por um Enfermeiro. 

A enfermagem não é a arte de cuidar, a enfermagem é ciência e como tal, exige uma 
vida acadêmica bem puxada e bem preparada para preparar esses profissionais e 
deixá-los aptos a ajudar no salvamento de vidas. 



É também o Enfermeiro que fica mais próximo é mais tempo com o paciente e assim, 
estabelece um vínculo de confiança que é essencial no cumprimento do que é de 
responsabilidade do paciente. 

P A R A B É N S V E N C E D O R E S ! 

 

12/05/2020 - NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 

11/05/2020 - SECRETÁRIA DE SAÚDE 

Os Agentes de Endemias tiveram hoje a supervisão da nossa Secretária de Saúde. Os 
colaboradores estavam higienizando as ruas de nossa Alto Longá com borrifação com 
hipoclorito de sódio a 12%.  



 

 

 

 

 

13/05/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

.Mantenham-se protegidos em casa. 

Não deixe de usar a máscara e lavar as mãos a todo momento. 



#AltoLongáEmCasa 

 

13/05/2020 - EDUCADORA FISÍCA - RÁDIO VILA DOS HUMILDES 

Desde que a COVID-19 foi classificada como pandemia pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a rotina de milhares de pessoas se transformou. O consenso para 
diminuir a proliferação do vírus e o número de infectados, até o momento, é o 
isolamento social, o uso das máscaras, o distanciamento físico e a lavagem disciplinada 
das mãos. Sabemos que é desafiador nos mantermos em equilíbrio físico-emocional 
quando não temos mais a liberdade de ir e vir e de se quer apertar as mãos das 
pessoas é muito menos um abraço fraterno. 

A Educadora Física do Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família (NASF) esteve 
hoje na rádio Vila dos Humildes para um bate-papo de “Como conseguir um Bem-Estar 
em período de Pandemia”. 

#altolongánocombateaocovid19 

#secretariadesaúde 

 



 

 

17/05/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

.Os números estão crescendo e, mais do que nunca, é de EXTREMA IMPORTÂNCIA a 
colaboração de todos vocês. Se conscientizem de que essa é uma situação muito séria 
e, por isso, é preciso que permaneçam em suas casas. Utilizem também as máscaras 
pois elas evitam a transmissão por gotículas, mas não esqueçam que elas são de uso 
individual e devem ser higienizadas. 

Lavem bem as mãos. 

Precisamos que todos vocês se mantenham protegidos. 

#FiqueEmCasa 

#AltoLongaEmCasa 

#SecretaariadeSaúde 

 



 

18/05/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

.Você está fazendo sua parte colaborando com o Isolamento? 

.Estamos passando por uma situação muito séria e, se cada um colaborasse, já ajudaria 
bastante. 

Por isso peço que permaneçam em suas casas. Utilizem suas máscaras ao saírem sem 
esquecer, é claro, de higienizá-las. Além disso, mantenha suas mãos sempre limpas. 

Precisamos que todos vocês se mantenham protegidos. 

#FiqueEmCasa 

#AltoLongaEmCasa 

#SecretariadeSaúde 



 

 

18/05/2020 - AÇÃO NOS POSTO DE SAÚDE DA ESF 

Na manhã de hoje, os desinfectadores estiveram nos 03 Postos de Saúde da zona 
urbana da nossa cidade, eles fazem a desinfecção com hipoclorito a 12%, e estão 
desempenhando um excelente papel no combate ao Covid-19. O vídeo foi realizado no 
Posto Consuelo Soares Ibiapina, no Bairro Brejinho. 

#saude2020 

#altolongacontraocoronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 



18/05/2020 - AÇÃO NO HOSPITAL HJVG 





 

 

18/05/2020 - HIGIENIZAÇÃO PARA RECEBER CONTERRÂNEOS 

Estamos realizando a higienização da escola para recebermos nossos conterrâneos que 
ficarão em monitoramento. 

#secretariadesaude 

 

 



18/05/2020 - LIBERAÇÃO DO ISOLAMENTO 

As ações de Combate ao Covid 19 não param, e uma destas ações é o acolhimento e 
estadia de nossos conterrâneos durante um período de 07 dias em uma  escola,onde 
eles ficam em isolamento. Durante este período eles recebem todas as refeições 
devidas assim como a visita de um enfermeiro diariamente para serem avaliados. 

E mais uma etapa deste trabalho foi concluída com sucesso,onde nossos conterrâneos 
foram novamente avaliados e liberados para passarem mais 07 dias de isolamento,só 
que agora em seu Lar. 

Os mesmos foram levados até suas casas em segurança,se comprometendo assim em 
cuidar da sua saúde e de seu próximo. 

#secretariadesaude 

#altolongánocombateaocovid19 

#saúdecomresponsabilidade 

 

19/05/2020 - AÇÃO CARRO PIPA 

O prefeito Henrique César dando continuidade as ações de prevenção à saúde dos 
longaenses contra o COVID-19, nesta manhã o carro pipa junto aos profissionais da 
saúde fazem a higienização das ruas no bairro recreio. 

#secretariadesaude 

#altolongánocombateaocovid19 

#saúdecomresponsabilidade 



 

 

19/05/2020 - TREINAMENTOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Treinamento com os Agentes comunitários de Saúde da Equipe Consuelo, que teve 
como objetivo o enfrentamento,manejo e combate ao Corona Vírus, Realizado por uma 
de nossas enfermeiras. 

#secretariadesaude 

#altolongánocombateaocovid19 

#saúdecomresponsabilidade 



 

19/05/2020 -FISCALIZAÇÃO 

Trabalhando pra Valer na proteção do povo de Alto Longá 
. 

Ao longo de todo esse período conturbado no mundo todo, nós não paramos. 
Desenvolvemos diversas ações protetivas para que você pudesse ficar em casa, bem e 
com saúde. Nossas equipes estavam espalhadas em vários cantos da cidade, tanto na 
área urbana como rural, a fim de oferecer a todos as informações e os cuidados básicos 
para mantermos longe a covid-19. 

Nesse trabalho incansável, nós estivemos fiscalizando aquelas pessoas que chegavam 
em nossa cidade e aqueles que insistem em circular, mas não vamos parar por aí. 

. 

Nosso dever é manter cada um de vocês saudáveis, mas para obtermos sucesso, 
precisamos contar com o apoio de vocês. Por isso peço aqui mais uma vez que tomem 
cuidado, faça a higienização adequada e, se puder, fica em casa. 

. 

#AltoLongaEmCasa 

#SecretariadeSaude 
19/05/2020- AÇÕES AO COMBATE DO COVID-19 



Na manhã dessa terça feira, a Secretária de Saúde Edileusa Brito reuniu-se com o 
Prefeito Henrique Cesar e o Vice Prefeito Maciel Sindô para tratar das próximas ações 
contra o COVID 19 em nossa cidade. 

#saudecomresponsabilidade 

#saude2020 

 

 

19/05/2020 -REUNIÃO EQUIPE HOSPITAL 

Nesta manhã nossa Secretária de Saúde Edileusa Brito esteve reunida com a equipe do 
Hospital José Vieira Gomes, tratando sobre a importância de estarmos preparados para 
o enfrentamento e combate ao Covid 19. 

#secretariadesaude 



#altolongánocombateaocovid19 

#saúdecomresponsabilidade 

 

19/05/2020 - ENTREGA EPIS AO MOTORISTA 

A Secretaria de Saúde  sempre preocupada com o Bem estar de seus  colaboradores, 
Fez nesta manhã a entrega de viseiras  aos motoristas que estão à frente deste trabalho 
de combate ao Covid 19. 

#secretariadesaude 

#altolongánocombateaocovid19 

#saúdecomresponsabilidade 



 

 

19/05/2020 - TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS HJVG 

A saúde de Alto Longá ,sempre preocupada em treinar seus profissionais e habilita-los 
para o enfrentamento e combate do COVID-19, reuniu sua equipe de enfermagem do 
hospital José Vieira Gomes para receber informações específicas de como proceder 
mediante situações que requerem conhecimentos e técnicas para um atendimento 
eficiente e seguro para ambas as partes. 

#secretariadesaude 

#altolongánocombateaocovid19 

#saúdecomresponsabilidade 



 

19/05/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

Permaneçam em suas casas. Não deixem de utilizar suas máscaras ao saírem. Além 
disso, mantenha suas mãos sempre limpas. 

Proteja-se! 

#FiqueEmCasa 

#AltoLongaEmCasa 

#SecretaariadeSaúde 

 

 

 



 

19/05/2020 - TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 

A secretaria de saúde de Alto- Longá,seguindo sua programação de ações, realizou, 
nessa manhã, um treinamento ministrado pela enfermeira Janice, com o objetivo de 
habilitar os agentes comunitários de saúde da equipe Antonio Ferreira Pacifico para o 
enfrentamento e o combate à Cvid-19. 

 

#secretariadesaude 

#altolongánocombateaocovid19 

#saúdecomresponsabilidade 



 

 

20/05/2020 - DEDETIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRA 

Dedetização com hipoclorito de sódio também na Secretaria de Obras e Infra-estruturas 
para eliminação do Corona Vírus e combate à Covid-19. 

#secretariadesaude 

#altolongánocombateaocovid19 

#saúdecomresponsabilidade 

 

 



 

 

20/05/2020 - HOSPITAL JOSÉ VIEIRA GOMES 

Houve dedetização no hospital José Vieira Gomes. Local crítico e central no combate à 
Covid-19. Estamos proporcionando um ambiente mais seguro de circulação e trabalho 
pois não podemos parar. 

#secretariadesaude 

#altolongánocombateaocovid19 

#saúdecomresponsabilidade 

 



 

 

 

21/05/2020 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 



O trabalho não para  mais um dia de dedetização com hipoclorito de sódio  Desta 

vez, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Longá.  

#secretariadesaude 

#altolongánocombateaocovid19 

#saúdecomresponsabilidade 

 

 



 

 

 

21/05/2020 - REUNIÃO COM VIGILÂNCIA DA SANITÁRIA 



A Secretária de Saúde, Edileusa Brito, esteve em reunião na manhã de hoje, com o 
coordenador da Vigilância Sanitária Jorge Luiz, e com o Veterinário do município 
Alexandre, para tratar de ações ao combate ao Corona Vírus. 

#secretariadesaude 

#altolongánocombateaocovid19 

#saúdecomresponsabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/05/2020 - TREINAMENTO ACS 



Nesta manhã, a Secretaria de Saúde está realizando um treinamento sobre o trabalho 
de enfrentamento e combate ao Covid 19, 

Onde a enfermeira  Janice esteve reunida com as equipes do Buriti-Só, Chico Antonio e 
Martinho. 

#secretariadesaude 

#altolongánocombateaocovid19 

#saúdecomresponsabilidade 

 

 

22/05/2020 -DRº ANDRÉ FLORENTINO- RECADINHO ALTO LONGÁ 

O Dr. André Vinicius Florentino é Médico, Professor Mestre e Especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia da UFCG e Unifacisa (Campina Grande-PB), Especialista em 
Endoscopia Ginecológica e Pós Graduado em Nutrologia-ABRAN. Ele é um dos maiores 
e melhores especialistas em ginecologia. Competente e atuante no que faz que é cuidar 
com excelência da saúde mulher, o médico traz informações para contribuir com a 
saúde de Alto Longá, falando de forma clara e objetiva. Direcionando essas informações 
para as gestantes, ele trata sobre os cuidados essenciais que devem ser tomados 
nesses momentos de pandemia. 



#AltoLongáEmCasa#SecretariadeSaúde 

https://drive.google.com/drive/folders/1fzHn-hkJLvplXkRGc-Va8ToyRB0ciIDF 

 

25/05/2020 - INFORMA 

 

25/05/2020 - LIBERAÇÃO DO ISOLAMENTO 

As ações de Combate ao Covid 19 não param, e uma delas é o acolhimento e a estadia 
de nossos conterrâneos durante um período de 07 dias em uma escola, lá eles ficam em 
isolamento. Durante este período eles recebem todas as refeições devidas assim como 
a visita de um enfermeiro diariamente para serem avaliados. 

Hoje, mais uma etapa deste trabalho foi concluída com sucesso. Todos foram 
novamente avaliados e liberados para passarem mais 07 dias de isolamento, só que 
agora em sua residência 

Os mesmos foram levados até suas casas em segurança, se comprometendo assim em 
cuidar da sua saúde e de seu próximo. 



 

25/05/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

Os números estão crescendo. 

Precisando contar com a colaboração de vocês, por isso preciso que permaneçam em 
suas casas. 

Utilizem também as máscaras pois elas evitam a transmissão, mas não esqueçam que 
elas são de uso individual e devem ser higienizadas regularmente. 

Proteja-se! 

#FiqueEmCasa 

#AltoLongaEmCasa 

#SecretaariadeSaúde 

 



26/05/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

Os números estão crescendo. O vírus chegou em nossa cidade e agora precisamos 
contar com vocês para que ele não se espalhe. 

Desta forma, deixo aqui meu pedido para que TODOS colaborem. Evite sair de casa, 
mas caso seja necessário utilize a máscara de uso individual. Para servir como medida 
de prevenção, ela deve ser higienizada regularmente. Além disso, a limpeza das mãos 
com água e sabão é bastante eficaz nesse combate. 

Proteja-se! 

#FiqueEmCasa #UseAMascara #AltoLongáEmCasa #SecretariadeSaúde 

 

27/05/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

Hoje foi mais um dia em que tivemos um aumento no número de casos confirmados. A 
situação está se tornando nebulosa, por isso que precisamos tomar cuidado para que o 
vírus não se espalhe mais ainda. Permaneço com o meu pedido para que sejam mais 
firmes em seu isolamento. Saiam somente se houver necessidade e utilizando a 
máscara, além é claro do uso álcool em gel. 

A higiene das mãos também deve ser feita a todo momento. 

Colabore conosco! Proteja-se! 

#FiqueEmCasa 



#UseAMascara 

#AltoLongáEmCasa 

#SecretariadeSaúde 

 

 

 

28/05/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

Estamos destinando todos os nossos esforços ao combate a Covid-19, mas ainda 

precisamos contar com a colaboração de vocês. Faça sua parte. Proteja-se!  

#FiqueEmCasa #UseAMascara #AltoLongáEmCasa #SecretariadeSaúde 



 

29/05/2020 - DRª GISA SAMPAIO 

No início do mês, a Agência Nacional de Vigiância Sanitária (Anvisa) aprovou a proposta 
de liberar a realização dos exames rápidos para detectar a covid-19 em farmácias e 
drogarias. 

A fim de esclarecer a população sobre esse tema, convidamos a Doutora Gisa Sampaio, 
médica otorrinolaringologista, que atua no Serviço de Saúde em Teresina. No vídeo, ela 
traz algumas orientações sobre a funcionalidade do exame e também sobre a 
possibilidade de recontaminação. 

A Doutora Gisa Sampaio é otorrinolaringologista formada pelo Centro Universitário 
UNINOVAFAPI e especialista em Otoneurologia (tontura e distúrbios do equilíbrio) pela 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Além disso, a doutora também é membro da Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial/ABORLCCF 

https://drive.google.com/drive/folders/1fzHn-hkJLvplXkRGc-Va8ToyRB0ciIDF 

 

29/05/2020 - 1º CASO RECUPERADO 

 | Depoimento de um paciente recuperado | 

Só quem passou por isso sabe o quanto é triste você ter que ficar distante das pessoas 
que gosta, mas os paradigmas mudaram hoje. 

Quando amamos e respeitamos temos que nos isolarmos para não contaminarmos 
outras pessoas. Além disso, foi um período de muito sofrimento, mas existem luzes no 



fim do túnel chamadas: DEUS/FÉ, ESPERANÇA, FAMÍLIA, AMIGOS e ORIENTAÇÕES 
SANITÁRIAS. 

Ontem completei juntamente com minha família a quarentena e afirmo com propriedade 
que o isolamento é a SOLUÇÃO! 

Não tenham vergonha de revelar que contraiu o virus pois, a nossa atitude como 
positivado para covid19 faz a diferença neste momento que vivemos. 

 

 

29/05/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  



Colabore conosco no combate à Covid-19. 

Permaneça em casa e, caso seja necessário sair, utilize a máscara que deve ser de uso 
individual e higienizada a todo momento. 

Proteja-se!  

#FiqueEmCasa 

#UseAMascara 

#AltoLongáEmCasa 

#SecretariadeSaúde 

 

 

 

 

 

01/06/2020 - RECADINHO HUMORISTA RONIÊ 

Bastante querido pelo povo longaense, o humorista Roniê deixou esse recado para a 
conscientização de todos sobre a importância do isolamento social. 



Se puder, fique em casa! 

#AltoLongaEmCasa 

#SecretariadeSaude 

https://drive.google.com/drive/folders/1fzHn-hkJLvplXkRGc-Va8ToyRB0ciIDF 

02/06/2020 - PLANEJAMENTO SANITIZAÇÃO URBANA E RURAL 

Na manhã de hoje a Secretária Edileusa Brito, reuniu a Equipe de Sanitização para 
tratar da Agenda Semanal de dedetização com hipoclorito a 12%, nos locais públicos de 
nossa cidade, da Zona Urbana e Rural. 

#secretariadesaude 

 

 

02/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

. 

Povo longaense! Nós precisamos contar com a colaboração de todos vocês para que o vírus 

não avance. Permaneçam em suas casas, é importante para todos nós. 

. 



Faça a higiene das mãos regularmente, assim como a de tudo aquilo que vem de fora da 

sua residência. Realize a limpeza necessária das máscaras para que elas permaneçam 

sendo efetivas nesse combate e, acima de tudo, proteja-se! 
. 

#AltoLongáEmCasa 

 

 

 

03/06/2020 - SANITIZAÇÃO ZONA RURAL 

A Secretaria de Saúde não para em suas ações, pensando em todos os cidadãos da 

nossa cidade. 

Hoje, a Equipe da Secretaria de Saúde foram até a Zona Rural, nas localidades ( 

Pernambuquinho, Invejada do Franklin, Floresta, Mombaça e Chico Antonio) para visita, 

sanitização e esclarecimentos a população  com orientações do Enfermeiro Alan e do 

administrativo Gleydelice. 



#trabalhandopravaler 

#secretariadesaude 
 

 

 



 

03/06/2020 - REUNIÃO ENFERMEIRAS  

Na manhã de hoje, a Secretária de Saúde Edileusa Brito reuniu-se com a equipe de 
Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família - ESF para tratar dos protocolos sobre 
o COVID-19 em nossa cidade, assim como feedbacks do acompanhamento dos casos 
positivos do vírus, das metas alcançadas pelas equipes na vacinação da Influenza. 

#trabalhandopravaler 

#secretariadesaude 

 

03/06/2020 - BOLETIM 



Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

Hoje, tivemos um aumento no número de casos confirmados. Por isso, precisamos 
contar com a colaboração de todos vocês para que o vírus não se espalhe mais ainda. 

Deixo aqui meu pedido para que sejam mais firmes em seu isolamento. Saiam somente 
se houver necessidade e utilizando a máscara, além é claro do uso álcool em gel. 

Não esqueça de higienizar as mãos regularmente. 

Proteja-se! 

#UseAMascara 

#AltoLongáEmCasa 

#SecretariadeSaúde 

 



04/06/2020 - HJVG - AÇÕES COVID-19 

A Secretária de Saúde, Edileusa Brito na manhã de hoje realizou uma visita ao Hospital 
José Vieira Gomes - HJVG para tratar do acompanhamento das ações do COVID-19. 

#secretariadesaude #HJVG #saudecomresponsabilidade 

 

04/06/2020 - AÇÃO ZONA RURAL 

Em mais uma ação de combate à Covid-19, a Secretaria de Saúde por meio de seus 
colaboradores, esteve presente hoje nas localidades: São Nicolau, Retiro Velho, 
Cortado,São Francisco, Buritizal e Lagoa do Longá com intuito de levar informações 
sobre os cuidados e precauções necessários. 

Além disso, foi informado sobre a importância da conscientização e sobre o fechamento 
de bares a fim de evitar  aglomerações. 

A equipe também realizou a sanitização e a distribuindo máscaras para a população. 

#SecretariadeSaúde 

 



 

 



 



 

 

04/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

Hoje, tivemos mais duas pessoas recuperadas da covid-19. Estou muito feliz com isso, 
mas não podemos reduzir nossos cuidados e prevenção. 



Portanto, mantenha-se protegido em sua casa. Ao sair, utilize a máscara, ela é bastante 
eficaz combate ao vírus, mas lembre-se que ela também precisa ser higiezada 
corretamente. 

Proteja-se! 

 

05/06/2020 - AÇÕES ZONA RURAL 

Em mais um dia das ações de combate ao COVID- 19 a Secretaria de Saúde através de 
seus colaboradores, esteve presente mais uma vez na Zona Rural de nossa cidade, 
hoje a localidade que foi Sanitizada, foi o Buriti Só, onde os colaboradores foram 
levando informação, sobre os cuidados e precauções que a população deve ter, 
conscientização sobre o fechamento de bares e aglomerações e distribuindo máscaras! 

#secretariadesaude 



 



 

 



 

05/06/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

O número de casos vem crescendo em nosso município por isso a colaboração de todos 
se faz tão necessária. O isolamento é a nossa opção mais eficaz principalmente se 
associado ao uso da máscara. 

Precisamos que todos vocês se mantenham protegidos. 

#FiqueEmCasa 

 

05/06/2020 - INFORMATIVO 



Como foi comprovado por todos os órgãos de saúde e reforçado pelas mídias, a 
máscara tem um papel fundamental na prevenção da Covid-19, mas para que ela seja 
totalmente eficaz é preciso seguir algumas regrinhas. 

As máscaras caseiras feitas de tecido, assim como as compradas em farmácias agem 
como uma barreira para as gotículas de saliva que excretamos assim que falamos. 
Dessa forma, ela não pode conter nenhum remendo e muito menos algum dano. 

Fazendo a retenção dessas partículas, ela fica "suja", por isso que insistimos tanto para 

que vocês sempre a mantenha higienizada e sem compartilhar com ninguém.  

Essas pequenas ações são para a proteção de todos.  

#AltoLongáEmCasa 

#SecretariadeSaúde 

 



06/06/2020 - AÇÃO PONTO TURISTA CAMPERA 

A assessora técnica da Secretaria de Meio Ambiente, Arijane Adne, deixou um recado 

para toda a população sobre a fiscalização nos pontos turísticos do Município.  
. 
Com o intuito de coibir a aglomeração de banhistas e turistas, a Vigilância Sanitária (por 
meio do Chefe de Vigilância, Jorge Luiz) em parceria com a  Secretaria de Saúde e a 
Secretaria de Meio Ambiente, estão realizando diariamente um trava de fiscalização e 
Barreira Sanitária nos nossos principais pontos turísticos, como a cachoeira da 
Campeira. 
. 
Para isso contou com a participação da Polícia Civil, sempre atuante as ações de 

combate ao Coronavírus.  

Contamos com a compreensão e colaboração de todos e desejamos que logo logo 
nossas belezas naturais possam recebê-los novamente. 

. 

#SecretariadeSaúde 

#SecretariadoMeioAmbiente 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1fzHn-hkJLvplXkRGc-Va8ToyRB0ciIDF 

 

06/06/2020 - BARREIRA SANITÁRIA - CAMPERA 

A Prefeitura Municipal de Alto Longá através da Secretaria de Saúde e vigilância 
Sanitária em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente dar inicio neste sabado mais 
uma ação de enfrentamento do COVID-19. Com o intuito de coibir a aglomeração de 
banhistas e turistas, estão realizando um trabalho de fiscalização e Barreira Sanitária 
nos nossos principais pontos turísticos, como a cachoeira da Campeira. Para isso 
contou com a participação da Polícia Civil, sempre atuante as ações de combate ao 
Corona Vírus. Contamos com a compreensão de todos, desejando que logo, logo 
nossas belezas naturais possam recebê-los novamente. 

#secretariadesaude 

#meioambiente 

 

 



 

 



06/06/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

. 

Registramos no dia de hoje mais uma recuperação e ficamos bastante contentes com 
essa pequena vitória. No entanto, os cuidados devem permanecer. 

. 

Fique em casa e lembre-se também de lavar corretamente as mãos. 

O uso da máscara é essencial para evitarmos a transmissão.  

 

07/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  



  Há um caso ainda não identificado que foi notificado na cidade de Teresina.  

Precisamos contar com o apoio e colaboração de todos vocês para que o vírus não se 
espalhe mais ainda. Por esse motivo, peço a vocês, povo longaense, que mantenham 
firmes em seus cuidados e isolamento. Proteja-se!! 

#FiqueEmCasa 

#UseAMascara 

#AltoLongáEmCasa 

#SecretariadeSaúde 

 

 

 

08/06/2020 - NOTA ESCLARECIMENTO 

 



 

08/06/2020 - LIBERAÇÃO DO COLÉGIO AGRICOLA 

A Secretaria de Saúde está em constante atuação no combate ao Covid 19 e por isso 
tem promovido várias ações para manter o vírus distante do nosso município. 

Desta forma, hoje, liberamos mais um grupo de pessoas que  estavam em isolamento 
no colégio Agrícola. 

Os mesmos agora irão concluir o restante do isolamento em suas residências.  

#SecretariadeSaúde 

#AltoLongáEmCasa 

 

 



 

 

08/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Hoje, felizmente, nós recebemos informações de que houve um aumento no número de 
recuperados. Ficamos contentes com isso, mas não podemos afrouxar nosso 
isolamento. 

Dessa forma, mantenha a higiene das mãos regularmente, assim como a de tudo aquilo 
que vem de fora da sua residência. 

Realize a limpeza necessária das máscaras para que elas permaneçam sendo efetivas 
nesse combate e, acima de tudo, proteja-se! 

#AltoLongáEmCasa 

#SecretariadeSaude 



 

 

 

 

09/06/2020 - BARREIRA NA ESTACA ZERO 

Mais uma ação de Barreira Sanitária   realizada pela Prefeitura de Alto Longá por 
meio da equipe da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e Polícia. 

Na última noite, fizemos o acolhimento de mais veículos provenientes de outras cidades.

 

Agora, faremos os monitoramento dessas pessoas até que seja constatado a ausência 
do vírus. 



 

 

 

09/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Mantenha-se protegido em sua casa. Ao sair, apenas em caso de necessidade, utilize a 
máscara. Lembre-se também que é importante manter as mãos sempre limpas. 

A prevenção é sempre a melhor opção! 



 

10/06/2020 - LIMPEZA PÚBLICA - EPIs 

Na manhã desta Quarta Feira Nosso Prefeito Henrique César, Juntamente com Nossa 
Secretária Edileusa e a Primeira Dama Nazaré Fernandes Fizeram a Entrega dos EPI's 
aos Agentes de Coleta e ao Zelador do Mercado Municipal, reforçaram ainda a 
importância dos cuidados com os equipamentos.  

 



 

 

10/06/2020 - PLANEJAMENTO DE MAIS AÇÕES CONTRA O COVID-19 

Nesta manhã o Prefeito Henrique César esteve reunido com a secretária de saúde 
Edileusa Brito onde juntos trataram de assuntos relacionados a saúde do município, em 
especial o combate ao Covid19.  

#SecretariadeSaude 



 

 

10/06/2020 - CUMPRIMDO O CRONOGRAMA DEDETIZAÇÃO 

A Saúde do nosso município não pode parar, em virtude dos atendimentos que vem 
acontecendo de forma ordenada e com as devidas precauções,semanalmente os 
Agentes da desinfecção estão fazendo a devida dedetização dos nossos postos e hoje 
foi a vez do Posto Consuelo, localizado no bairro Brejinho.! 

#secretariadesaude 



 

 

 

 

10/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Vamos todos seguir firmemente em nossas medidas protetivas para evitarmos a 
transmissão desse vírus. 

Permaneça em casa! Não deixe de usar a máscara  



 

11/06/2020 - MONITORAMENTO CONFINADOS COLÉGIO AGRICOLA 

Em açao continua com a presença do enfermeiro Alan Jefferson monitorando os 
longaense em isolamento no colégio agricola. 

 

 

11/06/2020 - AÇÃO NA ZONA RURAL 

O acompanhamento da população em meio a pandemia de COVID-19. Tem sido algo 
de extrema importância em Alto Longá. A Secretaria de Saúde tem desenvolvido um 
trabalho crucial junto as localidades rurais. Na manhã de hoje (11/06) foi a vez das 
localidades Buriti de Areia, Malhada da Faveira e Campo Verde,  onde a população foi 
assistida por meio de trocas de informação para a identificação de necessidades além 
da entrega de máscaras. 



 

 

 

11/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

Hoje, tivemos um aumento no número de casos confirmados. Por isso, precisamos 
contar com a colaboração de todos vocês para que o vírus não se espalhe mais ainda. 

Deixo aqui meu pedido para que sejam mais firmes em seu isolamento. Saiam somente 
se houver necessidade e utilizando a máscara, além é claro do uso álcool em gel. 

Não esqueça de higienizar as mãos regularmente. 



Proteja-se! 

 

 

 

 

 

 

12/06/2020- TIME DA SAÚDE - HOSPITAL JOSÉ VIEIRA GOMES 

Time mais que preparado para receber nossa população com um atendimento e 

habilidade técnica de excelência. Esse time é show.  



 

12/06/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

Em nosso município, o número de casos vem crescendo e, por isso, a colaboração de 
todos se faz tão necessária. 

O isolamento é a opção mais eficaz, principalmente se associado ao uso da máscara e 

a higiene adequada das mãos.  

Precisamos que todos vocês se mantenham protegidos.  

 

 

 



 

13/06/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

É com profundo pesar que venho informar o falecimento de um conterrâneo nosso. As 
dados pessoais serão mantidos em sigilo a fim de que se preserve a identidade da 
pessoa e de sua família. 

A Covid-19 é um mal que se alastrou por todo o planeta e é bastante difícil ver que ela 
atinge pessoas próximas a nós, moradores da mesma terra que nós. 

Estou extremamente triste em portar essa notícia e saber que mesmo com todos os 
cuidados, ela consegue nos pegar desprevenidos. 

Desejo a esta família que hoje sofre essa grande perda, encontre em Jesus e em Deus 
o conforto e que consigam se manter fortes para lidarem com esse difícil momento. 

Ofereço aqui meu apoio e solidariedade. Deus abençoe vocês. 



 

14/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Siga firmemente em suas medidas de proteção individual. Utilize a máscara e evite sair 

de casa. Precisamos evitar a transmissão desse vírus.  

Longaenses, contamos com a colaboração de todos vocês

 

15/06/2020 - BARREIRA DE FISCALIZAÇÃO 



BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO  

Realizamos regularmente barreiras de fiscalização para que algumas pessoas não 
quebrem o isolamento se expondo ao vírus. 

Nosso trabalho é em conjunto com a equipe de Vigilância Sanitária e com a Secretaria 
de Saúde, além do apoio dado pela Polícia Cívil, com intuito de coibir as aglomerações, 
principalmente em nossos pontos turísticos. No entanto, para obtermos os resultados 
necessários é importante que todos colaborem e permaneçam firmes em seu isolamento 
para que o vírus seja então controlado. 

 

 

 

15/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  
Mantenha-se protegido em sua casa. Ao sair, apenas em caso de necessidade, utilize a 
máscara. Lembre-se também que é importante manter as mãos sempre limpas. 

•  Há um paciente que reside em Brasília - DF, mas como tem seu cadastro do SUS 
ativo em nossa cidade, a notificação é compulsória em nossos dados, de acordo com os 
critérios estabelecidos pela SESAPI 



 

16/06/2020 - HOSPITAL JOSÉ VIEIRA GOMES 

Hoje a Secretaria Municipal de Saúde por meio da nossa colaboradora Janielly Maria fez 
a entrega de uma cadeira de banho ao Hospital José Vieira Gomes. 

 

16/06/2020 - UNIÃO E AÇÃO 

Ao longo dos últimos meses, estive acompanhado de pessoas fundamentais para a 
realização de ações preventivas em nosso município. 

Todo planejamento que fizemos é com intuito de auxiliar a Secretaria de Saúde em 
possíveis direcionamentos para o enfrentamento ao novo Coronavírus. 

Com Edileusa a frente de todas as ações, conseguimos manter o vírus parcialmente 
controlado em comporativo a outros municípios. Ela e o time da saúde, junto com as 



equipes de Vigilância Sanitária são os principais combatentes e a nossa maior 
esperança. 

Então sigamos firmes, juntos e trabalhando pra valer. Logo vamos passar por esse 
momento. 

 

16/06/2020 - PROGRAMA BUSCA ATIVA 

Hoje a nossa cidade inicia com o projeto de Busca Ativa que visa a testagem de 
pessoas sintomáticas para o COVID-19. A Equipe Antônio Ferreira Pacífico é o projeto 
piloto da nossa cidade. 



 

16/06/2020 - LIBERAÇÃO DO COLÉGIO AGRICOLA 

Após passarem 7 dias em isolamento social no Colégio Agrícola de Alto Longá, quatro 
adultos e duas crianças, sairam hoje para o conforto de seus lares, após assinarem um 
Termo de Compromisso garantindo que ficariam em isolamenro por mais 7 dias em suas 
casas. O trabalho de Barreira Sanitária realizado na principal via de entrada do 
município, tem sido um diferencial no combate a COVID-19, onde pessoas vindas de 
outros Estados são recepcionadas e convidadas a permanecerem em isolamento num 
período de 7 dias, no qual recebem toda a assistência necessária. 

 

 

17/06/2020 - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS EQUIPE PILOTO BUSCA ATIVA 



Nessa manhã a equipe Piloto de Busca Ativa ao Covid 19, Antonio Ferreira Pacífico  
recebeu da Secretaria Municipal de Saúde  equipamentos para que seja feito uma 
anamnese mais detalhada e assim chegar ao diagnóstico em tempo real. 

#secretariasaude 

 

17/06/2020 - DETETIZAÇÃO DO POSTO ANTONIO FERREIRA PACIFICO 

Secretaria  Municipal de Saúde,  intensificando ações  diárias de combate ao covid-19,  
hoje fez a sanitização no posto de Saúde Antônio Ferreira Pacifico. continuando as 
ações de higienização. 

#secretariadesaude 

 

17/06/2020 - ENTREGA DE EPIs FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO 



A Secretaria  de Saúde de Alto Longá fez nesta quarta-feira a entrega de EPI's a nossa 
Equipe de Fisioterapia(NASF).! 

#secretariasaude 

 

17/06/2020 - ENTREGA INSUMOS PARA O COMBATE CORONA VÍRUS 

A Secretaria Municipal de Saúde entregou, na manhã de hoje (17/06), ao time de saúde 
do Hospital Municipal José Vieira Gomes, uma remersa de insumos indispensáveis no 
combate à COVID-19. 

#secretariadesaude 

 



 

17/06/2020 - EQUIPE PREPARADA  

A secretaria de saúde de Alto Longá forneceu macacões de proteção impermeáveis, 
que evitam a contaminação dos profissionais de saúde no combate ao novo 
coronavírus. O equipamento de proteção foi entregue ao Hospital Jose Vieira Gomes e é 
um item de segurança fundamental. Nossos profissionais de saúde precisam se sentir 
seguros para realizar o atendimento nessa situação crítica que estamos vivendo. 

#secretariadesaude 

 

17/06/2020  BOLETIM 



Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Permaneça em casa, essa ainda é a melhor opção, principalmente se associada ao uso 

máscara ao sair . 

Vamos todos colaborar para evitar a transmissão do vírus. 

 Há um paciente que reside em Brasília - DF, mas como tem seu cadastro do SUS 
ativo em nossa cidade, a notificação é compulsória em nossos dados, de acordo com os 
critérios estabelecidos pela SESAPI 

 

18/06/2020 - AÇÕES NA ZONA RURAL 

Na manhã desta quinta-feira uma das equipes da Secretaria Municipal de Saúde esteve 
presente nas localidades: Jacaré, Santa Bárbara e Santo Antônio dos Fernandes, 
Levando informação,entregando máscaras, fazendo a Sanitização  de alguns 
estabelecimentos comerciais e  verificando o estado de Saúde daquela população! 



 

 

18/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

A prevenção é a melhor opção 

. 



Mantenha-se protegido em sua casa. Ao sair, apenas em caso de necessidade, utilize a 
máscara. Lembre-se também que é importante higienizar as mãos regularmente 

 Há um paciente que reside em Brasília - DF, mas como tem seu cadastro do SUS 
ativo em nossa cidade, a notificação é compulsória em nossos dados, de acordo com os 
critérios estabelecidos pela SESAPI. 

 

19/06/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

O isolamento é a nossa opção mais eficaz, principalmente se associado ao uso da 
máscara. Por isso contar com a colaboração de cada um de vocês é tão importante. 

 



 

20/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Longaenses, 

Para que não tenhamos uma onda de contaminação em nosso município é necessário 
que todos se mantenham em suas casas. O isolamento é a melhor maneira de se 
proteger. 

O uso da máscara também é importante, mas lembre-se que ela deve ser higienizada 
com frequência. 

Proteja-se! 

 



 

21/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Precisamos seguir tomando os cuidados necessários para que o vírus não se espalhe 
em nosso município. Por isso, volto a reforçar que o isolamento é a medida preventiva 
mais eficaz. 

Fique em casa.  E ao sair, não deixe de utilizar a máscara, ela tem sido fundamental 
nesse combate 

. 



 

22/06/2020 - HOSPITAL JOSÉ VIEIRA GOMES 

Secretária de Saúde, Edileusa Brito, e parte de sua comitiva trabalhando com esforço, 
eficácia e eficiência no enfrentamento do COVID19. As ações são acompanhadas de 
perto pela SMS e avaliadas diariamente.  

 

 



 

22/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Sigamos firmemente com nossas medidas de protetivas. O uso da máscara é 
recomendado pelo OMS (Organização Mundial de Saúde) por ser muito importante para 

evitar a transmissão do vírus.  

E se puder, fique em casa! 



.  

23/06/2020 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O Planejamento Estratégico no Combate ao COVID 19 é avaliado e reavaliado no dia a 
dia pela Secretaria de Saúde junto com as  Equipes de Saúde que estão na linha de 
frente operacionalizando as ações. O encontro de hoje foi com a Equipe Martinho. 

 

23/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

. 



Proteja-se! 

Precisamos contar com o apoio e colaboração de todos vocês para que o vírus não 
continue se espalhando. 

Povo longaense, mantenha-se firme em seus cuidados e isolamento. Lembre-se que a 
higienização das mãos é bastante importante para que não haja contaminação. 

 

24/06/2020 - CRIAÇÃO DO COMITÊ 

Hoje foi criado o Comitê de Enfrentamento do COVID 19 com o objetivo de monitorar, 
desmentir, esclarecer rumores, boatos, informações equivocadas  e/ ou notícias falsas 
sobre o Coronavírus. O comitê é formado por representantes da nossa Secretaria de 
Saúde, do Hospital José Vieira Gomes, de cada Equipe da ESF e da Vigilancia 
Sanitária.  



 

24/06/2020 - REUNIÃO COM ENFERMEIRAS 

Nos últimos meses viemos trabalhando diariamente no combate à covid-19. O esforço 
dos nossos profissionais juntamente com garra dos pacientes nos permite mantermos a 
doença parcialmente controlada em nosso município. 

Estamos hoje com 14 pessoas recuperadas e esse expressivo número é o resultado das 
ações preventivas e de todos os colaboradores das equipes de saúde, que com muita 
determinação prestam assistência a toda a população. 

Vamos agora buscar aumentar esse número até que consigamos eliminar o vírus em 
Alto Longá, mas para isso precisamos contar também com a colaboração de todos 
vocês. 

Nos ajude. Se possível, fique em casa!  

 



 

24/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Vamos todos seguir tomando os cuidados necessários para que o vírus não se espalhe 
em nosso município. 

Fique em casa  e não deixe de utilizar a máscara  

 



24/06/2020 - ENTREGA INSUMOS HOSPITAL JOSÉ VIEIRA GOMES 

A Secretaria Municipal de Saúde entregou, na manhã de hoje (24/06), ao Hospital 
Municipal José Vieira Gomes, mas uma remersa de insumos indispensáveis para o 
hospital para o combate à COVID-19 . 

 

 

 

25/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

Tivemos um aumento no número de casos confirmados na atualizaçãde hoje. 



Por isso, não podemos relaxar em nossas medidas protetivas. Deixo aqui meu pedido 
para que sejam mais firmes em seu isolamento. Saiam somente se houver necessidade 
e utilizando a máscara, além é claro do uso álcool em gel. 

 

26/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Permaneça em casa. O isolamento ainda é a recomendação mais eficaz, principalmente 

se associada ao uso máscara ao sair . 

Vamos todos colaborar para evitar a transmissão do vírus. 



 

27/06/2020 - BARREIRA 

Nossas ações de combate ao coronavírus continuam.  

Nesta manhã, a Prefeitura de Alto Longá, por meio da Secretaria de Saúde, juntamente 
com os órgãos da Vigilância Sanitária e Polícia Militar, realizaram uma barreira de 

fiscalização na entrada da cidade, no bairro Boa Vista.  

A ação teve como objetivo a higienização dos veículos que transitavam pela região, 
tanto os que estavam chegando ao município, como os que estavam saindo. 

Na ação, foi verificada a temperatura da população em geral. 



 



 

27/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

Deixo aqui meu pedido para que sigam firmes em seu isolamento, sem fazer ou receber 
visitas. Saiam de casa somente se houver necessidade e utilizando a máscara. 

Para combater o coronavírus, precisamos da colaboração de todos vocês. 



 

28/06/2020 - BARREIRA 

Neste domingo, mas uma ação de combate ao Corona Vírus. A Secretaria de Saúde, 
juntamente com a Vigilância Sanitária, realizaram uma abordagem de transeuntes na 
entrada da cidade. Esta ação teve por objetivo a higienização dos veículos que 
entravam e saiam da cidade. 

 

 

 

 

28/06/2020 - BOLETIM 



Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Sabemos que é fim de semana, mas precisamos que todos permaneçam em casa e 
sem fazer ou receber visitas. 

O isolamento ainda é a recomendação mais eficaz, principalmente se associada ao uso 

máscara quando houver a necessidade de sair . 

Proteja-se! 

 

 

 

29/06/2020 - GRATIDÃO 



Nesse momento tão difícil que estamos atravessando, o sentimento de gratidão se torna 
pouco evidente. No entanto, ele está ali, estampado nos desejos e orações de que tudo 
isso passe. 

. 

Os nossos médicos, enfermeiros e todos os  profissionais de saúde estão se esforçando 
como nunca para proteger todos nós. Saber que podemos contar com profissionais tão 
dedicados como eles, me traz esperança e uma sensação de que, de alguma forma, 

temos a proteção necessária para superar isso.  

. 

Então, deixo aqui essa homenagem a todos que formam a equipe da saúde e que estão 
dando o seu melhor, firmes na linha de frente, para que nós possamos acreditar nos 

dias melhores que estão por vir.  

 

 

29/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  



Hoje tivemos mais três pacientes recuperados da Covid-19. Essa notícia é ótima, mas 
não podemos relaxar nos cuidados com a prevenção. Por isso, peço o apoio e 
consciência de todos os longaenses para vencermos essa batalha. 

Faça sua parte! Fique em Casa!  

. 

 

 

 

30/06/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

. 



Hoje, tivemos um aumento no número de casos suspeitos, por isso reitero mais uma vez 
a necessidade de se manter em casa, além, é claro, do uso da máscara caso seja 

necessário sair. Cuide da sua saúde e dos seus familiares. Fique em casa!  

 

01/07/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

. 

Precisamos que todos permaneçam em casa e sem fazer ou receber visitas. O 
isolamento ainda é a recomendação mais eficaz, principalmente se associada ao 
uso máscara quando houver a necessidade de sair . 

Fique em casa!  Proteja-se 



 

02/07/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

. 

Reforço mais uma vez a necessidade de se manter em casa, essa é a melhor 
maneira para que todos se mantenham protegidos. O uso da máscara também  

se faz bastante necessário caso seja preciso sair de sua residência.  

Respeite o isolamento! Cuide da sua saúde e dos seus familiares   

#AltoLongáEmCasa 

#SecretariadeSaude 



 

03/07/2020 - GRATIDÃO 

Uma equipe com muitas pessoas empenhadas em fazer e dar o seu melhor só 

pode obter bons resultados . 

Todas as pessoas do time da saúde estão desenvolvendo um trabalho que deve 
ser reconhecido por toda a população. O comprometimento de cada um em 

acabar com a transmissão do vírus em nosso município é o que nos permite hoje 
ter uma contaminação mais controlada e sem danos maiores. 

Cada um deles tem um papel fundamental nessa batalha e a todos devemos ser 

gratos  

Compromisso com o povo. Compromisso pra valer . 

 

#SecretariadeSaude 

#AltoLongaEmCasa 



 

03/07/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

. 

. 

Povo longaense, 

. 

Para que não tenhamos um aumento no número de contaminações em nosso município 
é necessário que todos se mantenham em suas casas. O isolamento é a melhor medida 

protetiva. 

. 

O uso da máscara também é importante, mas lembre-se que ela deve ser higienizada 
com frequência. 

. 

Vamos nos manter protegidos . 



. 

#FiqueEmCasa 

#UseAMascara 

#AltoLongáEmCasa 

#SecretariadeSaúde 

Comentários 

Escreva um comentário... 

 

Prefeitura Municipal de Alto longá-PI 

3 de julho às 18:52  · Compartilhado com Público 

Uma equipe com muitas pessoas empenhadas em fazer e dar o seu melhor só pode 
obter bons resultados   ☺ . 

. 

Todas as pessoas do time da saúde estão desenvolvendo um trabalho que deve ser 
reconhecido por toda a população. O comprometimento de cada um em acabar com a 

transmissão do vírus em nosso município é o que nos permite hoje ter uma 
contaminação mais controlada e sem danos maiores.  

. 

Cada um deles tem um papel fundamental nessa batalha e a todos devemos ser 

gratos✨. 

. 

Compromisso com o povo. Compromisso pra valer . 

. 

. 

#SecretariadeSaude 

#AltoLongaEmCasa 

Comentários 

Escreva um comentário... 

 



Prefeitura Municipal de Alto longá-PI 

2 de julho às 18:50  · Compartilhado com Público 

 Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

. 

Reforço mais uma vez a necessidade de se manter em casa, essa é a melhor maneira 
para que todos se mantenham protegidos. O uso da máscara também  se faz bastante 

necessário caso seja preciso sair de sua residência.  

Respeite o isolamento! Cuide da sua saúde e dos seus familiares   

#AltoLongáEmCasa 

#SecretariadeSaude 

Comentários 

Escreva um comentário... 

 

Prefeitura Municipal de Alto longá-PI 

1 de julho às 18:40  · Compartilhado com Público 

 Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

. 

Precisamos que todos permaneçam em casa e sem fazer ou receber visitas. O 
isolamento ainda é a recomendação mais eficaz, principalmente se associada ao uso 

máscara quando houver a necessidade de sair . 

. 

Fique em casa!  Proteja-se 

.… Ver mais 

Comentários 

Escreva um comentário... 

 

Prefeitura Municipal de Alto longá-PI 

1 de julho às 12:40  · Compartilhado com Público 

Foi prorrogada!  



A Primeira etapa de Campanha contra Febre Aftosa foi prorrogada até o próximo dia 31 
de julho .  

. 

A decisão foi acatada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
ao serem apresentados índices parciais da Campanha muito abaixo do necessário, não 

alcançando nem a margem de 50%… Ver mais 

Comentários 

Escreva um comentário... 

 

04/07/2020 - BARREIRA 

Hoje, tivemos mais uma ação de combate ao coronavírus . 



. 

A Secretaria de Saúde, juntamente com a Vigilância Sanitária e Policia Militar, 
realizaram uma abordagem dos veículos que transitavam na entrada da cidade. O 

objetivo da ação era higienizar todos os veículos que estavam entrando e saindo da 
cidade. 

 

 

04/07/2020 - BARREIRA NA BAIXA DAS CARNAUBA 

Neste sabado, mas uma ação de combate ao Corona Vírus. A Secretaria de Saúde, 
juntamente com a Vigilância Sanitária e Policia Militar, realizaram uma Barreira na Baixa 



das Carnaúba. Esta ação teve por objetivo a higienização dos veículos que entravam e 
saiam da cidade. 

 

04/07/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

. 

Vamos todos seguir tomando os cuidados necessários para que o vírus   não se 
espalhe em nosso município. 

Fique em casa  e  não deixe de utilizar a máscara  



 

05/07/2020 -- DOMINGO VAZIO 

Hoje, Alto Longá alcançou a marca de 94% de isolamento no perímetro Urbano. Em 
nossas fiscalizações, não foi detectado nenhum estabelecimento comercial aberto, 
exceto farmácia, padaria e postos de combustíveis, considerados serviços essenciais. 

. 

Agradecemos a colaboração de todos. Vamos seguir firmes com nossas medidas e, se 

puder, fique em casa . 

 

 

05/07/2020 - BOLETIM 



Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

. 

Contar com a colaboração de vocês é importante para que o vírus não se espalhe, 
por isso peço que sigamos firmemente com nossas medidas protetivas. O uso da 
máscara é recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) por ser muito 

importante para evitar a transmissão do vírus.  

. 

Fique em casa! Proteja-se 

 

06/07/2020 - TELEMONITORAMENTO 

Em atenção às recomendações de saúde para prevenir e reduzir a propagação do 
Covid-19 e, manter a segurança dos nossos participantes, estamos fazendo uso 



das tecnologias da informação e comunicação para a realização das ações de 
promoção e prevenção sempre respeitando a longitudinalidade e a integralidade 

do cuidado. 

Temos assim, uma interação direta remota com nossos usuários SUS. 

. 

A pandemia não acabou e nem diminuiu, continuem se cuidando, use máscaras, 
respeite o isolamento, distanciamento e se poder ficar em casa. 

. 

O momento é de PACIÊNCIA e OBEDIÊNCIA! 

#SecretariaDeSaúde 

#fiqueemcasa 

 

06/07/2020 - BOLETIM 

Em atenção às recomendações de saúde para prevenir e reduzir a propagação do 
Covid-19 e, manter a segurança dos nossos participantes, estamos fazendo uso 
das tecnologias da informação e comunicação para a realização das ações de 

promoção e prevenção sempre respeitando a longitudinalidade e a integralidade 
do cuidado. 

Temos assim, uma interação direta remota com nossos usuários SUS. 



. 

A pandemia não acabou e nem diminuiu, continuem se cuidando, use máscaras, 
respeite o isolamento, distanciamento e se poder ficar em casa. 

. 

O momento é de PACIÊNCIA e OBEDIÊNCIA! 

#secretariadesaude 

#fiqueemcasa 

 

07/07/2020 

Nesse tempo de Pandemia, a soberania da clínica é absolutamente atual. Apesar 
da imensa importância dos exames para o COVID 19, eles são complementares e o 
que se mantém indispensável é o exame clínico do paciente, é a relação médico-

paciente. 

Aqui, dr. Thiago Brito, médico  e filho da cidade reforça a importância em 

prevenir e em descobrir e tratar precocemente esse vírus  . 

 

 

 

 



 


