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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 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__tn__=*NK*F


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 

https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__tn__=*NK*F


 
 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__tn__=*NK*F


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 

 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__tn__=*NK*F


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 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1fzHn-hkJLvplXkRGc-Va8ToyRB0ciIDF
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__tn__=*NK*F


 

 

 

 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/diamundialdahigienizacaodasmaos?__tn__=*NK*F


 

 

 

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. 

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


 

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. 

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


 

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 

 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUaLjEBjtpyVESkI_AqK0VXbKIq88ZpmWvdNvVRVu5SQqkpDlHU8OF6fHe7O304IPWkrFUs-1u1rl-3PZWqZO3wjcb0XfXt6RlF8a0rpmbu5O65szLyaexDO_uLvqiZWdD6e_zSrlVECkgfl9AMSqAlWo1V-kljHWLXomPaPyCVUyJ8BvswMRcdJ_CY1NlOf3s&__tn__=*NK-R
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 

 

https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUJTt3dw1fnmXXTiIh0C3bOttoKFY3srLKspsYJ27fcBy6-ycc3ppD3SqmS5ULsTTi9_rGVo69XmsGXbL4YoDC-Gekn5ZeVcn-0I2nSqFcMKSg-XJwHzK6COHmG3Qlga6F7PrBNg9w7Sam0NGPpVdZxBp-gap2cyCEAbhSDmEzRzA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__tn__=*NK*F


 

 

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 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWzUX16GdGidX_QKJKTxE50M8hwDOLnDtIZwVmiMkGZtNUEpPdnHgdzK3OwmXnV8m5Fn90LaHGrZtjhAoqHsV125gbAtdq48C9qVRGCaBa8aIVvtSEJY8FYX95Oe4aWjM77wQLLupJrHuOVDGPiGj02mf2EBx03KMo3EXoFo2MPtQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolongaemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWzUX16GdGidX_QKJKTxE50M8hwDOLnDtIZwVmiMkGZtNUEpPdnHgdzK3OwmXnV8m5Fn90LaHGrZtjhAoqHsV125gbAtdq48C9qVRGCaBa8aIVvtSEJY8FYX95Oe4aWjM77wQLLupJrHuOVDGPiGj02mf2EBx03KMo3EXoFo2MPtQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretaariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWzUX16GdGidX_QKJKTxE50M8hwDOLnDtIZwVmiMkGZtNUEpPdnHgdzK3OwmXnV8m5Fn90LaHGrZtjhAoqHsV125gbAtdq48C9qVRGCaBa8aIVvtSEJY8FYX95Oe4aWjM77wQLLupJrHuOVDGPiGj02mf2EBx03KMo3EXoFo2MPtQ&__tn__=*NK-R


 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW97PP93O1CGvCbXe6by0l_SvUfTvfLydkAYAk9tRIvkKsG743y-uyBD5-HfiRadRwKjlrsMii4kYCZNf7mnPKr4Aq64Mn9dg5iCblvVsH3X48qA22h6Lv_90GF5Z6RBQDnW7fExA-bMRYzFV8An5fbitjXYlucRNc5U8YWQBxtxA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolongaemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW97PP93O1CGvCbXe6by0l_SvUfTvfLydkAYAk9tRIvkKsG743y-uyBD5-HfiRadRwKjlrsMii4kYCZNf7mnPKr4Aq64Mn9dg5iCblvVsH3X48qA22h6Lv_90GF5Z6RBQDnW7fExA-bMRYzFV8An5fbitjXYlucRNc5U8YWQBxtxA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW97PP93O1CGvCbXe6by0l_SvUfTvfLydkAYAk9tRIvkKsG743y-uyBD5-HfiRadRwKjlrsMii4kYCZNf7mnPKr4Aq64Mn9dg5iCblvVsH3X48qA22h6Lv_90GF5Z6RBQDnW7fExA-bMRYzFV8An5fbitjXYlucRNc5U8YWQBxtxA&__tn__=*NK-R


 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/saude2020?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVNnxi4_KlT2TwE9gSKvL2BjU1FT_Qg7PFTzn29P-Jbb1_Wqk4ulPeFb96OxWOzcIMZq5bBre27y7mbIkkTeeZHUyAOQ7HLSjjn3eq_AE10Tnlrz3WBA_hX0WUSh3x2J7GEu2kCh9O_m_oYbz-eROIwzQqx6dgXZVPXtO4b6WOHt1p1gNf1rV63Sk0dXwftsyk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolongacontraocoronavirus?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVNnxi4_KlT2TwE9gSKvL2BjU1FT_Qg7PFTzn29P-Jbb1_Wqk4ulPeFb96OxWOzcIMZq5bBre27y7mbIkkTeeZHUyAOQ7HLSjjn3eq_AE10Tnlrz3WBA_hX0WUSh3x2J7GEu2kCh9O_m_oYbz-eROIwzQqx6dgXZVPXtO4b6WOHt1p1gNf1rV63Sk0dXwftsyk&__tn__=*NK-R


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 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUOk7i_6DNd17l35Q-nB4YINEhgMbCmykdQtb3_GKe20BRw2TLKH2b-dz0eSk2VbDOxp9qiqiyo0mgH7Ciec1ZVXzV-RbZNb5NiClElNUsmburePsaDBWDuxri5P9FPh0NkS1fSGkb2qFvsxF2kbLMBCFYBna2u2mdWEHyZMBEPYg&__tn__=*NK-R


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 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXo-Sp4MStpns0VlIetKU_j4cdxXZPSIZ8jVHPbNEKHq6Fz5Jtf93U1z7WojotjxzLig1D8X392Lcoqo2KSGO0D8bvO5YoREQS-T0w8GEdf4GSA6yAosxBomrIymcO3cz4QRgDJGRVsj6NT3czlTJTDd4UQwus95tN-Muath-Cwzw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXo-Sp4MStpns0VlIetKU_j4cdxXZPSIZ8jVHPbNEKHq6Fz5Jtf93U1z7WojotjxzLig1D8X392Lcoqo2KSGO0D8bvO5YoREQS-T0w8GEdf4GSA6yAosxBomrIymcO3cz4QRgDJGRVsj6NT3czlTJTDd4UQwus95tN-Muath-Cwzw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXo-Sp4MStpns0VlIetKU_j4cdxXZPSIZ8jVHPbNEKHq6Fz5Jtf93U1z7WojotjxzLig1D8X392Lcoqo2KSGO0D8bvO5YoREQS-T0w8GEdf4GSA6yAosxBomrIymcO3cz4QRgDJGRVsj6NT3czlTJTDd4UQwus95tN-Muath-Cwzw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWh1W1IOxryxONu8waVqFZj8EFiuhCMXt0sqy6pTbWRWJKyXWR-hPLqPE0XP6VlLNDDLKy-a85Dh6c6D2lnxTG3p5SiAVZPIf2WJbugMVGyq5iOAyxc9fQtUUa2xLm_PoNXQcL5Re84BSbK32MyPgk9N6uT382OmW3PFlKOq5u5RQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWh1W1IOxryxONu8waVqFZj8EFiuhCMXt0sqy6pTbWRWJKyXWR-hPLqPE0XP6VlLNDDLKy-a85Dh6c6D2lnxTG3p5SiAVZPIf2WJbugMVGyq5iOAyxc9fQtUUa2xLm_PoNXQcL5Re84BSbK32MyPgk9N6uT382OmW3PFlKOq5u5RQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWh1W1IOxryxONu8waVqFZj8EFiuhCMXt0sqy6pTbWRWJKyXWR-hPLqPE0XP6VlLNDDLKy-a85Dh6c6D2lnxTG3p5SiAVZPIf2WJbugMVGyq5iOAyxc9fQtUUa2xLm_PoNXQcL5Re84BSbK32MyPgk9N6uT382OmW3PFlKOq5u5RQ&__tn__=*NK-R


 

 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWVCxhkJh6ns3IxaXdLsb41fJuc5Ax82Purpd-gMLBP2QC84Ry_29VvlTFTpanmlAFkr3AkZV5e0Jh_Je6q05WbXdW9M2Mw0lL2SpBkzn1jrErJ3vdfYR9xYknMXVg--oWqluZShc1SXSlrtxXE1so7mLCCJCypVabveSIt7m38zA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWVCxhkJh6ns3IxaXdLsb41fJuc5Ax82Purpd-gMLBP2QC84Ry_29VvlTFTpanmlAFkr3AkZV5e0Jh_Je6q05WbXdW9M2Mw0lL2SpBkzn1jrErJ3vdfYR9xYknMXVg--oWqluZShc1SXSlrtxXE1so7mLCCJCypVabveSIt7m38zA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWVCxhkJh6ns3IxaXdLsb41fJuc5Ax82Purpd-gMLBP2QC84Ry_29VvlTFTpanmlAFkr3AkZV5e0Jh_Je6q05WbXdW9M2Mw0lL2SpBkzn1jrErJ3vdfYR9xYknMXVg--oWqluZShc1SXSlrtxXE1so7mLCCJCypVabveSIt7m38zA&__tn__=*NK-R


 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/altolongaemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWp1fU10He30bAE6BW02bJvz_6DrevLqEuLEkihep186O_YssojAq7gZt3U1PU8TY3g-c1B-lLITh4Xn69jtOs1BvP2-BLvQBDPAjPwLsMzsTbvRNbZiv-ochJU7MAH3K9YMnZ-FL3bcsp7Ur96GzH0uH0WWLVvAh5CbEHtGHdLMKAHYzv5IuJcBKcDCBTNZRw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWp1fU10He30bAE6BW02bJvz_6DrevLqEuLEkihep186O_YssojAq7gZt3U1PU8TY3g-c1B-lLITh4Xn69jtOs1BvP2-BLvQBDPAjPwLsMzsTbvRNbZiv-ochJU7MAH3K9YMnZ-FL3bcsp7Ur96GzH0uH0WWLVvAh5CbEHtGHdLMKAHYzv5IuJcBKcDCBTNZRw&__tn__=*NK-R


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 

https://www.facebook.com/hashtag/saudecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU17rDxa8hYwg7He7nolu_1g15vAXZMr0MDmnDEaWgEgcLu9KT9aNAvGy4pbOCIyeE7r77X3co6rkN3iQVR-Qr2ii0-g6jvHNL-Wi220_afGyjNG9MzoKOsfRBjQhOvw49IKY6TcXOR0SXgz8bmZMyOGWXPVXrZ9q2JnFELdZ0Jzg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/saude2020?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU17rDxa8hYwg7He7nolu_1g15vAXZMr0MDmnDEaWgEgcLu9KT9aNAvGy4pbOCIyeE7r77X3co6rkN3iQVR-Qr2ii0-g6jvHNL-Wi220_afGyjNG9MzoKOsfRBjQhOvw49IKY6TcXOR0SXgz8bmZMyOGWXPVXrZ9q2JnFELdZ0Jzg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWISSkchB9KVb_3GK7QFwUP2kfm3bNrC_10f0ZJgQJt9ERPTdoGW5lRae5Bd81Kj9igOQvw0mKTeEmNdAlY2_dXkmk8cPulk1AhoDt83LhNFgUWIFZNRwhB4Qhz1OfRjnx4AtDbhgUHpUENCRexL9u4HmSA8yM0sSKMspIgqWpv4Q&__tn__=*NK-R


#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 

https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWISSkchB9KVb_3GK7QFwUP2kfm3bNrC_10f0ZJgQJt9ERPTdoGW5lRae5Bd81Kj9igOQvw0mKTeEmNdAlY2_dXkmk8cPulk1AhoDt83LhNFgUWIFZNRwhB4Qhz1OfRjnx4AtDbhgUHpUENCRexL9u4HmSA8yM0sSKMspIgqWpv4Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWISSkchB9KVb_3GK7QFwUP2kfm3bNrC_10f0ZJgQJt9ERPTdoGW5lRae5Bd81Kj9igOQvw0mKTeEmNdAlY2_dXkmk8cPulk1AhoDt83LhNFgUWIFZNRwhB4Qhz1OfRjnx4AtDbhgUHpUENCRexL9u4HmSA8yM0sSKMspIgqWpv4Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVvftQloMFcvgKvzU_IF-c6j3NzQsyFcLpNGrvzBJ12bJ7QZh_14we75AGN78G9fMY-UYwHGPGYOuURL-UhsYwiRmb_6UF-zj49Zm1LkBloO_k-UoyvkuT-fe5vl6QceKKAInib5u6o8c7oQTmTm8scsez9ZBq98RojDY34Sk7XZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVvftQloMFcvgKvzU_IF-c6j3NzQsyFcLpNGrvzBJ12bJ7QZh_14we75AGN78G9fMY-UYwHGPGYOuURL-UhsYwiRmb_6UF-zj49Zm1LkBloO_k-UoyvkuT-fe5vl6QceKKAInib5u6o8c7oQTmTm8scsez9ZBq98RojDY34Sk7XZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVvftQloMFcvgKvzU_IF-c6j3NzQsyFcLpNGrvzBJ12bJ7QZh_14we75AGN78G9fMY-UYwHGPGYOuURL-UhsYwiRmb_6UF-zj49Zm1LkBloO_k-UoyvkuT-fe5vl6QceKKAInib5u6o8c7oQTmTm8scsez9ZBq98RojDY34Sk7XZw&__tn__=*NK-R


 

 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVrL5OhDQuXwzzMqztElPlGsjEMhDtcUo8rtGDN0yF0IDlmoax3jcimdHlSuS5CC1O5L-dtxIURpLZUyaOIj-7vEDjWJLtbF6ncF72mpLLy98Qb9fcHB9cXQM4rR1CmqXjkhvHla7Vyi4sKB_k7wwab6r1TiYExbji-2P005tOV-g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVrL5OhDQuXwzzMqztElPlGsjEMhDtcUo8rtGDN0yF0IDlmoax3jcimdHlSuS5CC1O5L-dtxIURpLZUyaOIj-7vEDjWJLtbF6ncF72mpLLy98Qb9fcHB9cXQM4rR1CmqXjkhvHla7Vyi4sKB_k7wwab6r1TiYExbji-2P005tOV-g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVrL5OhDQuXwzzMqztElPlGsjEMhDtcUo8rtGDN0yF0IDlmoax3jcimdHlSuS5CC1O5L-dtxIURpLZUyaOIj-7vEDjWJLtbF6ncF72mpLLy98Qb9fcHB9cXQM4rR1CmqXjkhvHla7Vyi4sKB_k7wwab6r1TiYExbji-2P005tOV-g&__tn__=*NK-R


 

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 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUw3X1c0lMUnHA_Rbp3s9slrQzDfvFJ93qXblco3zP6joM3eModKpqtPjqemsq8ofdzhoJv2IzOy5UVRg8-2HPHihbyCFDJFNnYpZHmUymb2uV89h7NYqqnP_79Arpzyu1S5gfPxRg2ICSfKSc0T_D9KpI359we90QbiZ5oitslIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolongaemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUw3X1c0lMUnHA_Rbp3s9slrQzDfvFJ93qXblco3zP6joM3eModKpqtPjqemsq8ofdzhoJv2IzOy5UVRg8-2HPHihbyCFDJFNnYpZHmUymb2uV89h7NYqqnP_79Arpzyu1S5gfPxRg2ICSfKSc0T_D9KpI359we90QbiZ5oitslIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretaariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUw3X1c0lMUnHA_Rbp3s9slrQzDfvFJ93qXblco3zP6joM3eModKpqtPjqemsq8ofdzhoJv2IzOy5UVRg8-2HPHihbyCFDJFNnYpZHmUymb2uV89h7NYqqnP_79Arpzyu1S5gfPxRg2ICSfKSc0T_D9KpI359we90QbiZ5oitslIA&__tn__=*NK-R


 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU9dqFVJPlwyL-Ru3W3JdwdAggIbLprCXFlGivjbWSQXy2_hbq2QPBa__v62cq4gPDsLXR7YLwpx_AycTcPzaje0fUXZMkIEM-__0iQlGj5x1mahdJeMvv8i9L-GjEaL5UJvlM-Ws0_-r-GShKwzg66rN-hR5SM33tG2gwUstusgA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU9dqFVJPlwyL-Ru3W3JdwdAggIbLprCXFlGivjbWSQXy2_hbq2QPBa__v62cq4gPDsLXR7YLwpx_AycTcPzaje0fUXZMkIEM-__0iQlGj5x1mahdJeMvv8i9L-GjEaL5UJvlM-Ws0_-r-GShKwzg66rN-hR5SM33tG2gwUstusgA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU9dqFVJPlwyL-Ru3W3JdwdAggIbLprCXFlGivjbWSQXy2_hbq2QPBa__v62cq4gPDsLXR7YLwpx_AycTcPzaje0fUXZMkIEM-__0iQlGj5x1mahdJeMvv8i9L-GjEaL5UJvlM-Ws0_-r-GShKwzg66rN-hR5SM33tG2gwUstusgA&__tn__=*NK-R


 

 

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 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXutkvEx2-bzcsm0rX2nkIS-NlDbTa7-gyZE8WmSNX46cjOzpnvJXY7DWmPpI_dK9Uwbch1WWQQ0ALbRCKFxXwdvBtgtQZGUrWIob2ihod7teeJyrbZ_KAs4XH9e_pmvoB6Eqd35BGG9x3FQ2gWgeEERek6qRg3TebDQx3cO_VK9g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXutkvEx2-bzcsm0rX2nkIS-NlDbTa7-gyZE8WmSNX46cjOzpnvJXY7DWmPpI_dK9Uwbch1WWQQ0ALbRCKFxXwdvBtgtQZGUrWIob2ihod7teeJyrbZ_KAs4XH9e_pmvoB6Eqd35BGG9x3FQ2gWgeEERek6qRg3TebDQx3cO_VK9g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXutkvEx2-bzcsm0rX2nkIS-NlDbTa7-gyZE8WmSNX46cjOzpnvJXY7DWmPpI_dK9Uwbch1WWQQ0ALbRCKFxXwdvBtgtQZGUrWIob2ihod7teeJyrbZ_KAs4XH9e_pmvoB6Eqd35BGG9x3FQ2gWgeEERek6qRg3TebDQx3cO_VK9g&__tn__=*NK-R


 

 

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 

 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUd9fjqLS1qqKq7oDZnwPM14CMZdKDgN5N0GxuGrjmUfH_IwzNGYPyzH0kFrp4JcD2-fJKZw_zB_nWOGF919XOmMqKfJXPZXeZgiDqiwk4uxu2ElY6h8ty0VHqhJ_eo8EZjnUo09M7cU9eUfNEObCIPhxIctQIQ4qM9nDC5ZPQpaw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUd9fjqLS1qqKq7oDZnwPM14CMZdKDgN5N0GxuGrjmUfH_IwzNGYPyzH0kFrp4JcD2-fJKZw_zB_nWOGF919XOmMqKfJXPZXeZgiDqiwk4uxu2ElY6h8ty0VHqhJ_eo8EZjnUo09M7cU9eUfNEObCIPhxIctQIQ4qM9nDC5ZPQpaw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUd9fjqLS1qqKq7oDZnwPM14CMZdKDgN5N0GxuGrjmUfH_IwzNGYPyzH0kFrp4JcD2-fJKZw_zB_nWOGF919XOmMqKfJXPZXeZgiDqiwk4uxu2ElY6h8ty0VHqhJ_eo8EZjnUo09M7cU9eUfNEObCIPhxIctQIQ4qM9nDC5ZPQpaw&__tn__=*NK-R


 

 

 

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 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWodG7wFeSf6pd8DBu3hFBO6g2sUuVf4DbQxScFphWBXZgrQ-wYdsfI9JMDm54Tsi5QS-R-VXBJSkyinay7Vfz1Tg19ph-tEt_EKSW7154SXJksiGDFu38E4LbOfxsvhBqbLAgX4vA4euGN6w3T_j9YNY980yVhiqwB09Jq_MDYaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWodG7wFeSf6pd8DBu3hFBO6g2sUuVf4DbQxScFphWBXZgrQ-wYdsfI9JMDm54Tsi5QS-R-VXBJSkyinay7Vfz1Tg19ph-tEt_EKSW7154SXJksiGDFu38E4LbOfxsvhBqbLAgX4vA4euGN6w3T_j9YNY980yVhiqwB09Jq_MDYaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWodG7wFeSf6pd8DBu3hFBO6g2sUuVf4DbQxScFphWBXZgrQ-wYdsfI9JMDm54Tsi5QS-R-VXBJSkyinay7Vfz1Tg19ph-tEt_EKSW7154SXJksiGDFu38E4LbOfxsvhBqbLAgX4vA4euGN6w3T_j9YNY980yVhiqwB09Jq_MDYaQ&__tn__=*NK-R


 

 

 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVLZqRrutj-KGpiyZrDoX-rH5QfmJiUosHZ8tsSzKHHkjvvpNqMzzYkV1ig4WY878BMsTUroJ6NZpLcHHnkHx8msira86WH9Isr94bTK5HkLDhE7t5qb7OSdaZGEqmgIdnJqwTU9kNsKnzqAFPfpvxA4eKQtFbI61aLsTVfCIl3vw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVLZqRrutj-KGpiyZrDoX-rH5QfmJiUosHZ8tsSzKHHkjvvpNqMzzYkV1ig4WY878BMsTUroJ6NZpLcHHnkHx8msira86WH9Isr94bTK5HkLDhE7t5qb7OSdaZGEqmgIdnJqwTU9kNsKnzqAFPfpvxA4eKQtFbI61aLsTVfCIl3vw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVLZqRrutj-KGpiyZrDoX-rH5QfmJiUosHZ8tsSzKHHkjvvpNqMzzYkV1ig4WY878BMsTUroJ6NZpLcHHnkHx8msira86WH9Isr94bTK5HkLDhE7t5qb7OSdaZGEqmgIdnJqwTU9kNsKnzqAFPfpvxA4eKQtFbI61aLsTVfCIl3vw&__tn__=*NK-R


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. 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVuGguiTadJ_ZpcdsOeLtf19a8EcfQrKqZvf8r2BQE8CtRzrudOzJS6Rcs9c-bWUbQ7Mh2nr-Vqh8fI5puvH0n6NmGo8_zHV-3ifFpBLY0lZUKHsjUT-arNGXqJrMLcti_loSNRfgwKQ0bVVCUxGcWXPBJSj0k_wSefXSigLbxA1w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1nocombateaocovid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVuGguiTadJ_ZpcdsOeLtf19a8EcfQrKqZvf8r2BQE8CtRzrudOzJS6Rcs9c-bWUbQ7Mh2nr-Vqh8fI5puvH0n6NmGo8_zHV-3ifFpBLY0lZUKHsjUT-arNGXqJrMLcti_loSNRfgwKQ0bVVCUxGcWXPBJSj0k_wSefXSigLbxA1w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVuGguiTadJ_ZpcdsOeLtf19a8EcfQrKqZvf8r2BQE8CtRzrudOzJS6Rcs9c-bWUbQ7Mh2nr-Vqh8fI5puvH0n6NmGo8_zHV-3ifFpBLY0lZUKHsjUT-arNGXqJrMLcti_loSNRfgwKQ0bVVCUxGcWXPBJSj0k_wSefXSigLbxA1w&__tn__=*NK-R


#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. 

https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXHm0e36ZzvbN_cxjZ1KzJYGcveGB3bVdd2OUarQUSC5GXCv2HfvtvoPlfqQghC6W_xSqS8cvj-uNJIh07DYw3CG4Xzf5gf08exjc9VPOTMB0f90BIUkxNrHMqU8p0bPk8OV5ygsGRBLc4CewI20vSpmEss7_aaaDHLk2jELCIFEOPtF2KRHEMQvbtLxzStwwg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXHm0e36ZzvbN_cxjZ1KzJYGcveGB3bVdd2OUarQUSC5GXCv2HfvtvoPlfqQghC6W_xSqS8cvj-uNJIh07DYw3CG4Xzf5gf08exjc9VPOTMB0f90BIUkxNrHMqU8p0bPk8OV5ygsGRBLc4CewI20vSpmEss7_aaaDHLk2jELCIFEOPtF2KRHEMQvbtLxzStwwg&__tn__=*NK-R
https://drive.google.com/drive/folders/1fzHn-hkJLvplXkRGc-Va8ToyRB0ciIDF


 

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 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXAEo2SqSzION-jKUd9VfdDBA_l4lYm319HJkmWmGGL675-pRJhTekJ7JYgqVj8zod9FoEpIstWgWVEXI5KLPZkKq0skCTaDpzBkhmCgXT8p2pA0ZFZpRlBzgHbA0-yx77XsCFARvqYYr3mUf0Fz-zw0P-BSI2rT-VuyIzY343wOA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolongaemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXAEo2SqSzION-jKUd9VfdDBA_l4lYm319HJkmWmGGL675-pRJhTekJ7JYgqVj8zod9FoEpIstWgWVEXI5KLPZkKq0skCTaDpzBkhmCgXT8p2pA0ZFZpRlBzgHbA0-yx77XsCFARvqYYr3mUf0Fz-zw0P-BSI2rT-VuyIzY343wOA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretaariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXAEo2SqSzION-jKUd9VfdDBA_l4lYm319HJkmWmGGL675-pRJhTekJ7JYgqVj8zod9FoEpIstWgWVEXI5KLPZkKq0skCTaDpzBkhmCgXT8p2pA0ZFZpRlBzgHbA0-yx77XsCFARvqYYr3mUf0Fz-zw0P-BSI2rT-VuyIzY343wOA&__tn__=*NK-R


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 

https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVQQg3EIynjD3v335OJKS1fCiRRBM2Cgelo0F-Kzs_sIVbEtsLlBiCq6-CLQNgglFQ8m6Eo5yfgutcCQlPEC2aUbaV972jbvvt5CG2Eft5CGXFM4t416o_pYZjNEgFzZnipcck9RLP4VQMI0QM_IH54fQDK96hmU2KZJGzf9F1ywQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/useamascara?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVQQg3EIynjD3v335OJKS1fCiRRBM2Cgelo0F-Kzs_sIVbEtsLlBiCq6-CLQNgglFQ8m6Eo5yfgutcCQlPEC2aUbaV972jbvvt5CG2Eft5CGXFM4t416o_pYZjNEgFzZnipcck9RLP4VQMI0QM_IH54fQDK96hmU2KZJGzf9F1ywQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVQQg3EIynjD3v335OJKS1fCiRRBM2Cgelo0F-Kzs_sIVbEtsLlBiCq6-CLQNgglFQ8m6Eo5yfgutcCQlPEC2aUbaV972jbvvt5CG2Eft5CGXFM4t416o_pYZjNEgFzZnipcck9RLP4VQMI0QM_IH54fQDK96hmU2KZJGzf9F1ywQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVQQg3EIynjD3v335OJKS1fCiRRBM2Cgelo0F-Kzs_sIVbEtsLlBiCq6-CLQNgglFQ8m6Eo5yfgutcCQlPEC2aUbaV972jbvvt5CG2Eft5CGXFM4t416o_pYZjNEgFzZnipcck9RLP4VQMI0QM_IH54fQDK96hmU2KZJGzf9F1ywQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX2au3uMsg4Hb4A8DQ0PzZD3TutJK267AFS8RTniF5NODx-rS09b5RJh3RpViYe00Jm7AekTa3lsPrYkLAGfBRytttf-0c_E04nRZBoN_Gz_GMpPFuSHtvmDrls4htHt6PsRvlhbrZQ0Y8_fVhpksFXsWQhMFiZosQNNgcwQAGYIA&__tn__=*NK-R


#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 

https://www.facebook.com/hashtag/useamascara?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX2au3uMsg4Hb4A8DQ0PzZD3TutJK267AFS8RTniF5NODx-rS09b5RJh3RpViYe00Jm7AekTa3lsPrYkLAGfBRytttf-0c_E04nRZBoN_Gz_GMpPFuSHtvmDrls4htHt6PsRvlhbrZQ0Y8_fVhpksFXsWQhMFiZosQNNgcwQAGYIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX2au3uMsg4Hb4A8DQ0PzZD3TutJK267AFS8RTniF5NODx-rS09b5RJh3RpViYe00Jm7AekTa3lsPrYkLAGfBRytttf-0c_E04nRZBoN_Gz_GMpPFuSHtvmDrls4htHt6PsRvlhbrZQ0Y8_fVhpksFXsWQhMFiZosQNNgcwQAGYIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX2au3uMsg4Hb4A8DQ0PzZD3TutJK267AFS8RTniF5NODx-rS09b5RJh3RpViYe00Jm7AekTa3lsPrYkLAGfBRytttf-0c_E04nRZBoN_Gz_GMpPFuSHtvmDrls4htHt6PsRvlhbrZQ0Y8_fVhpksFXsWQhMFiZosQNNgcwQAGYIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVxyKdEPhIZKvNJMoVpVqTc1obY1TsaKytJ2vEK_7ZzcoQgrSc4r9uQDa3AsMRBJ4HmLmjhm1Lw1_D-o2V41uXRAMYX8uZ1wtT8-8WwvMbpWpOnSTJxtdaXIGkHelQcHOOQiHH-NnATm0bYAKBoCRE4_lBB9fFL69Ggbhwft-gSXg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/useamascara?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVxyKdEPhIZKvNJMoVpVqTc1obY1TsaKytJ2vEK_7ZzcoQgrSc4r9uQDa3AsMRBJ4HmLmjhm1Lw1_D-o2V41uXRAMYX8uZ1wtT8-8WwvMbpWpOnSTJxtdaXIGkHelQcHOOQiHH-NnATm0bYAKBoCRE4_lBB9fFL69Ggbhwft-gSXg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVxyKdEPhIZKvNJMoVpVqTc1obY1TsaKytJ2vEK_7ZzcoQgrSc4r9uQDa3AsMRBJ4HmLmjhm1Lw1_D-o2V41uXRAMYX8uZ1wtT8-8WwvMbpWpOnSTJxtdaXIGkHelQcHOOQiHH-NnATm0bYAKBoCRE4_lBB9fFL69Ggbhwft-gSXg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVxyKdEPhIZKvNJMoVpVqTc1obY1TsaKytJ2vEK_7ZzcoQgrSc4r9uQDa3AsMRBJ4HmLmjhm1Lw1_D-o2V41uXRAMYX8uZ1wtT8-8WwvMbpWpOnSTJxtdaXIGkHelQcHOOQiHH-NnATm0bYAKBoCRE4_lBB9fFL69Ggbhwft-gSXg&__tn__=*NK-R


 

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 

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


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. 

https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXjyf4U15-JNwiWAMERJCJJvohE3Zzr-ast-DjiDtgwzgVCsyD_kb4urCcBFPKFFDm03Z_zcjyEv0MUZvJEpddyv7C_9kdYbMXjU2LfdD_yCGNJs74Fe7KRkyJHYdNqRSPafdGTxqlo_0CQXFHIcAudYmzgR85PSUSMcNcAqvpavQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/useamascara?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXjyf4U15-JNwiWAMERJCJJvohE3Zzr-ast-DjiDtgwzgVCsyD_kb4urCcBFPKFFDm03Z_zcjyEv0MUZvJEpddyv7C_9kdYbMXjU2LfdD_yCGNJs74Fe7KRkyJHYdNqRSPafdGTxqlo_0CQXFHIcAudYmzgR85PSUSMcNcAqvpavQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXjyf4U15-JNwiWAMERJCJJvohE3Zzr-ast-DjiDtgwzgVCsyD_kb4urCcBFPKFFDm03Z_zcjyEv0MUZvJEpddyv7C_9kdYbMXjU2LfdD_yCGNJs74Fe7KRkyJHYdNqRSPafdGTxqlo_0CQXFHIcAudYmzgR85PSUSMcNcAqvpavQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXjyf4U15-JNwiWAMERJCJJvohE3Zzr-ast-DjiDtgwzgVCsyD_kb4urCcBFPKFFDm03Z_zcjyEv0MUZvJEpddyv7C_9kdYbMXjU2LfdD_yCGNJs74Fe7KRkyJHYdNqRSPafdGTxqlo_0CQXFHIcAudYmzgR85PSUSMcNcAqvpavQ&__tn__=*NK-R


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. 

. 

https://www.facebook.com/hashtag/altolongaemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXxOAoXll_dyJveYWANKE6N99cPkqSM7v7yMdWZg8qgeGTf1bKc41ddwazYQq35THQSHBFlaBjmaYNnI-N9wQIrV_LPMwnsC7PlbfE6mwCG2312Lf9ALofzmic7T1ui9c1rR6QTepmi0NQJrHgvjYNS9V-zxGkXjV7NgAyFcplaIajRaT59twaRlT0GSQT78Jw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXxOAoXll_dyJveYWANKE6N99cPkqSM7v7yMdWZg8qgeGTf1bKc41ddwazYQq35THQSHBFlaBjmaYNnI-N9wQIrV_LPMwnsC7PlbfE6mwCG2312Lf9ALofzmic7T1ui9c1rR6QTepmi0NQJrHgvjYNS9V-zxGkXjV7NgAyFcplaIajRaT59twaRlT0GSQT78Jw&__tn__=*NK-R
https://drive.google.com/drive/folders/1fzHn-hkJLvplXkRGc-Va8ToyRB0ciIDF
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXvumxtDcKClONw2KG7s0ZvnWv8zEYdl_HQ36kE5NqXeZQyrjkyrGt2RG-6JH9cpGoKm7BlN6PGxfpnv4EQzlgDu_iwOhG_iw2hlv1xarDo10oaw8bfRa1o-JoirnO5iiSBVEamKRHQzDMh6oCrqNDfK82WjGX31EztOoq5-2j3Wg&__tn__=*NK-R


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. 

https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__eep__=6&__tn__=*NK*F


#trabalhandopravaler 

#secretariadesaude 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/trabalhandopravaler?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWzkQdjAKkYpIRV4BJh9jzjNOeouI0oEVFzhLehmaQQVPvVVUy2sSltdqkIro0Z68r0LIyf8Q1iE4dHGsnAj5_ejjd8PSP6vmGESgalyZ9ir43fntfQzaGNmnFL-JgVS7IboAtNWbPbT1938zO7qIxIEpFuNGa1tYJotCUbzjUzJA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWzkQdjAKkYpIRV4BJh9jzjNOeouI0oEVFzhLehmaQQVPvVVUy2sSltdqkIro0Z68r0LIyf8Q1iE4dHGsnAj5_ejjd8PSP6vmGESgalyZ9ir43fntfQzaGNmnFL-JgVS7IboAtNWbPbT1938zO7qIxIEpFuNGa1tYJotCUbzjUzJA&__tn__=*NK-R


 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/trabalhandopravaler?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW1_MDU1KcPQTyd5OvpIFMZnC5EM_-l6AflS9CLdBRkFoDLo_A5PT-G3yqapl4ekYoYOUpewDBkuW4r_2ToIEv0znv0uSYdeTXkvOk6a1d6bGVNWodXNkUsKCCNQEQxxnG2fKLt6QC7VEDAs_843f4qvmlZ0S15Qdy8nIF5FxmcRQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW1_MDU1KcPQTyd5OvpIFMZnC5EM_-l6AflS9CLdBRkFoDLo_A5PT-G3yqapl4ekYoYOUpewDBkuW4r_2ToIEv0znv0uSYdeTXkvOk6a1d6bGVNWodXNkUsKCCNQEQxxnG2fKLt6QC7VEDAs_843f4qvmlZ0S15Qdy8nIF5FxmcRQ&__tn__=*NK-R


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 

 

https://www.facebook.com/hashtag/useamascara?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVMjr320bcvQfeuQZ_8Jq-xO-wUhqhBAbX7VI_rE0iEYok3_HeHPWCJQhUrcBya2LPtaUbs72eNxUuGfH19ohXXRPY3qTxFo1nctFo6pwr0De8WMn7ZDpq09aahy7Cm8tGUt7stUU3qxULLfWwNPYjSg8bc0V6Q65rC42o0z3eC-g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVMjr320bcvQfeuQZ_8Jq-xO-wUhqhBAbX7VI_rE0iEYok3_HeHPWCJQhUrcBya2LPtaUbs72eNxUuGfH19ohXXRPY3qTxFo1nctFo6pwr0De8WMn7ZDpq09aahy7Cm8tGUt7stUU3qxULLfWwNPYjSg8bc0V6Q65rC42o0z3eC-g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVMjr320bcvQfeuQZ_8Jq-xO-wUhqhBAbX7VI_rE0iEYok3_HeHPWCJQhUrcBya2LPtaUbs72eNxUuGfH19ohXXRPY3qTxFo1nctFo6pwr0De8WMn7ZDpq09aahy7Cm8tGUt7stUU3qxULLfWwNPYjSg8bc0V6Q65rC42o0z3eC-g&__tn__=*NK-R


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 

 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/hjvg?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/saudecomresponsabilidade?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVwrNcq2WCWtgOZB2mHVGpFjcPoRtmKBaojJjoieyVHNgDtaElngU4ZNxXYRpumgSW37v8INmgrAYGomYxc2Wsb0oCaYgNA9Fi8aOzeM-NgP7RIDsR_r7XZI055bMZkQtWUrbuFMD9tcgNkXx9BJl2GB68aAogxq-npJXkNXEohTg&__tn__=*NK-R


 

 



 



 

 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVFovZsoxhAHRKC5FOUcnkFGHs9tDIvEWjzzbpC1Hk3QIdWy4f8TMKG_6mOqcMOZftx65pZwyVnJC7VUV62NtDXO8crIg3jkLUa8QBiPRIfQgtfZTHJIijPTp_j8GmDqv4ok-fZ2l-iSiXH8GIU6bQPw8bh1BPs3c7sS8Ml3Y2XRA&__tn__=*NK-R


 



 

 



 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXrof9avd-dScZ_jMQCbthppPDgh7-oDe1EyHn0eIT43OeFfOPILXTuFbyo7inqDHBmgKaff3Og_3JS08nsQykx18WLU4s2d7VqIjy58bL16G0UylmCvUkb7y5NsygjpQvyIo4jtCveqzZNK9vitItmHuILFXgTf-G__6NlZk-UWw&__tn__=*NK*F


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 

 

https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__tn__=*NK*F


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 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVjtm48mACWy1Al4forqcLPQ2V-MG1Q9a4eLvXBfnYJobkwC_TTQ3-Rq21oNl4mWXRsZf2NOU17CaJFQRrSlfZ5vCZlT_49usadqUYEZKByTAUH0msXHo-1yOlQ3u1E_Pv_OgyS4F9kqZ1vyvSeJarCHUVdSYpNvlJFTj2FieAaMfhGPPNlBXs4vrRVPj1W1Q4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadomeioambiente?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVjtm48mACWy1Al4forqcLPQ2V-MG1Q9a4eLvXBfnYJobkwC_TTQ3-Rq21oNl4mWXRsZf2NOU17CaJFQRrSlfZ5vCZlT_49usadqUYEZKByTAUH0msXHo-1yOlQ3u1E_Pv_OgyS4F9kqZ1vyvSeJarCHUVdSYpNvlJFTj2FieAaMfhGPPNlBXs4vrRVPj1W1Q4&__tn__=*NK-R
https://drive.google.com/drive/folders/1fzHn-hkJLvplXkRGc-Va8ToyRB0ciIDF
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVrob9hi2YZOL3PxyvDATaJR3LaJXprtOG4L5fNiRMY_UvBIR4wZ47_zAubZX2-uTtyam-loYoZYR2UPym-p7Q_0vXVtWg0yAoVxuj7bstwNAhN5vFqTvWFHtJHHKa5EirtvHFemTCLnwhoD3skILz4H-j9yfZ3KFGIinUBD8VARg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/meioambiente?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVrob9hi2YZOL3PxyvDATaJR3LaJXprtOG4L5fNiRMY_UvBIR4wZ47_zAubZX2-uTtyam-loYoZYR2UPym-p7Q_0vXVtWg0yAoVxuj7bstwNAhN5vFqTvWFHtJHHKa5EirtvHFemTCLnwhoD3skILz4H-j9yfZ3KFGIinUBD8VARg&__tn__=*NK-R


 

 



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 

Bo etim   Dados oficiais da  ecretaria  unicipa  de  a de.  



  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 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVd_lZ3dXw7947p9g9FcgE4KzgLB4NFeRDmWJFnCDIlCrwXMVc_0LNN6NPPQ_rjJUIKc6bbwzPdSVVVGnEGKQSR-3MjcT0PCBIHalYugKvcm1LIW3KjM05tvfD8kXXcW2nwxg0o9x5935c37P-AtH9r9bG9EpvOfuvFQiR4zp5ZhQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVd_lZ3dXw7947p9g9FcgE4KzgLB4NFeRDmWJFnCDIlCrwXMVc_0LNN6NPPQ_rjJUIKc6bbwzPdSVVVGnEGKQSR-3MjcT0PCBIHalYugKvcm1LIW3KjM05tvfD8kXXcW2nwxg0o9x5935c37P-AtH9r9bG9EpvOfuvFQiR4zp5ZhQ&__tn__=*NK-R


 

 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/altolong%C3%A1emcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXsMsGGps-yYmJZyIh4X597JysoBlanXtk0Hmr6tKaT7-ikmQ5nIyOEAC8CXVHyeCptvtB-yyVdjJpAGBdK6Y-sWjZSgIdu8NxLXDbhHAAPHnGcnw9WBAmRlPbAGZV8hKQM51jua-wPk3YG4GpdlcCUvvEg6lPK98g81ZXm2thKSQ&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXsMsGGps-yYmJZyIh4X597JysoBlanXtk0Hmr6tKaT7-ikmQ5nIyOEAC8CXVHyeCptvtB-yyVdjJpAGBdK6Y-sWjZSgIdu8NxLXDbhHAAPHnGcnw9WBAmRlPbAGZV8hKQM51jua-wPk3YG4GpdlcCUvvEg6lPK98g81ZXm2thKSQ&__tn__=*NK*F


 

 

 

 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVRQU99VnyzqlXJ8gpYemvfdr31zr88K0lQtjtHZou7wV-13gRGYBLoCuP5lRF7u_Gyh4kKsVNWapWRxrvnSuQmCU9dxfn8AO1kAgIRKTu-gmHLHlQRS60920L8bjSWyRWghhu4-qDKkenXYVyJ4iwHtRq5ls4ickG68YVR4ok7_g&__tn__=*NK-R


 

 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWh_4GiRa3peNQpQeEyuw9OwyVuqByDu9Zp10D7c5evYOEdQXFCzoEt8E7PDvylXZvcrobzpooA0xApo2uSejxVsvRsd_URRWkH6yx0sDPnODHyV22CGofSvgJVQY6vNdI-nH13OjaR5oylldHJ6_tYl7OzglR4oupWKORzHiO6Zw&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

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 



B   E     DE F  C          

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 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariasaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX95qRd1Fhz7DRF7AUtrmeFnvWInRR3Y9zflnn83_XlVQmPjJQUyLZimWPPJg5gtuPxUH4s2oiGMs60Y4PwR_UUQeO4u8YMd0hunAozfSu4vjeLUTLsPCIxh8_a6-AifAME2IHStj55pcAX_AORlmlLRoZhQhcFnI05ouzbBsEk-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVNAeGXJfakfpjQ4R6g_4-0VcrCzPh21Ry_iEULKEXpkRLw7olqIkgGGF4sjrXkiMb2yHlWZ4FEaTNeWKzRFOXSxFw1omvr2_7NwXOpGQ0gvUNcuTIZ_NR3xQw0L7w6mW7v4NaPDX0YLX_9DZuhVad2EfrBKbeAzu3rNA5AHuJDNg&__tn__=*NK-R


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 

 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariasaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUBpGWeQLTDQ8TEROne6lxQbkw9GCwCE36VQPdIB45ULtUzbexvK3-J5AOtp4HEOTUIezu9HpEwqZh1TqLXPCdnjYfcdwmwIvmK2JtLWoXrPIkf9cHrHVVX0mSQwRyjnT3DIW4RKg14mKLktPEFb0pjUXidKHNrclzHGl9uu9a4oQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXoPiTcClhUbdDgFBVYXN4AVkUOA1rY93iCNg503hPUs50CvK6VC1ijTBT3JCab4z3gkm6Vpi4qawKEMpcwAho-t-udazNv5PlbBfBtB2jG_ce1rwI_vrOG_U9wdaSvuC3xUg_FrfkN2JIfdZTdAFKKP0jT20D3ESgcC3esJoP-hQ&__tn__=*NK-R


 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX1dWjIC68ekoKv4iUldRxLwhJrtwz10nw2Q2ogivAtJ1OMu3PMG-Qi9D3FZWBMZRhNfQ2UfIh4x8TBjdgtk8fgNW182apAj_QnA8NJQaZz8NbwoQzX-ASNArjWIo3OK8ack3FF95ZNmMZpJX2R1CUB-8KL8tkTBrF2QybFUK2W2A&__tn__=*NK-R


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 

Bo etim   Dados oficiais da  ecretaria  unicipa  de  a de  

. 

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 

Bo etim   Dados oficiais da  ecretaria  unicipa  de  a de  

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 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW1SfCAeremPxHRjfUhUJ2CC52G5U_2Vmux8k7KR4Zfztkpn3-vws97Udlo7AaQtRjzs501O88qpi_7ZVvWLpGB1-VCL0lvVwSVIqVZ16bQBoctySisCBj6PrPKe8GKszGSVyKhYN2JyRe-8fRNLId7QxTwliO6NYvH5mniq9nJSQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altolongaemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW1SfCAeremPxHRjfUhUJ2CC52G5U_2Vmux8k7KR4Zfztkpn3-vws97Udlo7AaQtRjzs501O88qpi_7ZVvWLpGB1-VCL0lvVwSVIqVZ16bQBoctySisCBj6PrPKe8GKszGSVyKhYN2JyRe-8fRNLId7QxTwliO6NYvH5mniq9nJSQ&__tn__=*NK-R


 

03/07/2020 - BOLETIM 

Bo etim   Dados oficiais da  ecretaria  unicipa  de  a de  

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�. 



#  

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 aten  o  s recomenda  es de sa de para prevenir e reduzir a propaga  o do 

Covid-   e  manter a seguran a dos nossos participantes  estamos fazendo uso das 
tecno ogias da informa  o e comunica  o para a rea iza  o das a  es de promo  o e 

preven  o sempre respeitando a  ongitudina idade e a integra idade do cuidado. 

 emos assim  uma intera  o direta remota com nossos usu rios    . 

  pandemia n o aca ou e nem diminuiu  continuem se cuidando  use m scaras  

respeite o isolamento, distanciamento e se poder ficar em casa. 

  momento   de P C   C   e  BED   C    

#SecretariaDeSaúde 

#fiqueemcasa 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWX2r57q5ZqhMBjpBl9hqZWUDYaGgaAXeNXV5qnebriuL_5t5Y5KuN1JUfl8m1O1TvFP7_ebcwb_e280DFVnS3aRLuKoX4exE8S1OQv8zflQWxejFCzBHGTwitjym3nwRG8Pq-L4qJG9B3AD1PLL1PYi_jrh4DX2cdh0c2guHldLg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWX2r57q5ZqhMBjpBl9hqZWUDYaGgaAXeNXV5qnebriuL_5t5Y5KuN1JUfl8m1O1TvFP7_ebcwb_e280DFVnS3aRLuKoX4exE8S1OQv8zflQWxejFCzBHGTwitjym3nwRG8Pq-L4qJG9B3AD1PLL1PYi_jrh4DX2cdh0c2guHldLg&__tn__=*NK-R


 

06/07/2020 - BOLETIM 

Em aten  o  s recomenda  es de sa de para prevenir e reduzir a propaga  o do 

Covid-   e  manter a seguran a dos nossos participantes  estamos fazendo uso das 
tecno ogias da informa  o e comunica  o para a rea iza  o das a  es de promo  o e 

preven  o sempre respeitando a  ongitudina idade e a integra idade do cuidado. 

 emos assim  uma intera  o direta remota com nossos usu rios   S. 

  pandemia n o aca ou e nem diminuiu  continuem se cuidando  use m scaras  

respeite o isolamento, distanciamento e se poder ficar em casa. 

  momento   de P C   C   e  BED   C    

#secretariadesaude 

#fiqueemcasa 

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVAlIl2V7rY7xNPozcP8c4hfH7nFm8b-hm7j5RKKLd_Ve9NzBMI_21Q1emI27IvGFN1OT5HUnrj3Z9HS57JYpe5hq03NH-1AD7CphAjvnYS3dXStdpzwh1r4Ev7oFkDDen5xVrWysj_Y7phd53yCJSpodjJP2-zA411qcpB2qp_QQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVAlIl2V7rY7xNPozcP8c4hfH7nFm8b-hm7j5RKKLd_Ve9NzBMI_21Q1emI27IvGFN1OT5HUnrj3Z9HS57JYpe5hq03NH-1AD7CphAjvnYS3dXStdpzwh1r4Ev7oFkDDen5xVrWysj_Y7phd53yCJSpodjJP2-zA411qcpB2qp_QQ&__tn__=*NK-R


 

07/07/2020 - Dr THIAGO BRITO - GINECOLOGISTA 

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  . 

https://drive.google.com/file/d/1XH9RwcO-
17Q44lDk3JjGovvji406ZiCO/view?usp=sharing 

07/07/2020 - INFORMATIVO 

A sua colaboração é essencial para o controle da contaminação do vírus em nosso 
município. 

Sempre que houver a necessidade de sair do isolamento, lembre-se de realizar esses 
quatro passos para que, além de se manter protegido, você proteja as outras pessoas. 

https://drive.google.com/file/d/1XH9RwcO-17Q44lDk3JjGovvji406ZiCO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XH9RwcO-17Q44lDk3JjGovvji406ZiCO/view?usp=sharing


 

 

07/07/2020 - REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE ZONA RURAL 

Reunião do Time da Saúde, com foco nas Equipes da Zona Rural, com o objetivo de 
trocarmos experiências  “cases” de sucesso  situa  es desafiadoras e sugest es para 

avançarmos no enfrentamento do COVID 19. Foi um momento muito rico onde se 
discutiu o que é verdade e o que é mito, até o momento, nessa pandemia. Todos os 
participantes, em especial os médicos (dr. Emmanuel, dr. Marcos e dra. Andréia), 
reforçaram a importância no tratamento precoce dos sintomas leves de gripe e na 
informação à nossa população sobre o Protocolo, do nosso Município, de diagnóstico, 
tratamento, monitoramento e alta do COVID 19. 

 

 



 

07/07/2020 - 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. 

Mantenham-se protegidos. 

 

08/07/2020 - 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. 

Proteja-se!  

 

09/07/2020 - BOLETIM DA BOA NOTÍCIA 

Hoje, vim trazer para vocês um boletim diferente. Essa atualização é para dar a vocês 
um alívio e descanso mental pois existem também coisas boas acontecendo. 

Em meio a tantos problemas, muitas pessoas estão conseguindo superar essa terrível 
doença e se curando. Até o momento, estamos somando 26 casos de pacientes 
recuperados da Covid-19 em nosso município . 

Essas pequenas batalhas vencidas por cada paciente  nos emociona e nos encoraja a 
ter fé e esperança em dias melhores. Logo, tudo isso passará!  

 



 

09/07/2020 - 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 sigam firmes com suas medidas protetivas. 

O uso da máscara é importante para evitar a transmissão do vírus.  

Fique em casa!  Proteja-se 
 



 

10/07/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Longaenses, precisamos contar com a colaboração de vocês para que a transmissão do 
vírus permaneça controlada em nosso município. 

Por favor, fique em casa!  



 

11/07/2020 - BARREIRA SANITÁRIA  BAIXA DAS CARNAÚBA 

Neste sabado (11/07), mais 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, e o controle de temperatura da população que transitava durante a barreira. 

 



 

11/07/2020 - BARREIRA SANITÁRIA BOA VISTA 

Neste sabado (11/07), mais uma ação de combate ao Corona Vírus. 

A Secretaria de Saúde, juntamente com a Vigilância Sanitária e Policia Militar, 
realizaram uma Barreira na entrada da cidade, Boa Vista. 

Esta ação teve por objetivo a higienização dos veículos que entravam e saiam da 
cidade, e o controle de temperatura da população que transitava durante a barreira. 



 

 

11/06/2020 - BOLETIM 



Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Proteja-se! 

Neste fim de semana, fique em casa! Pecisamos contar com o apoio e colaboração de 
todos vocês para que o vírus não se espalhe em nosso município. 

 

12/07/2020 - BOLETIM 

Nesta manhã dia (12/07), tivemos mais uma ação de combate ao Coronavírus. A 
Prefeitura de Alto Longá, por meio da Secretaria de Saúde, juntamente com a Vigilância 
Sanitária, realizaram mais uma Barreira na entrada da cidade Boa Vista. 

 



 

12/07/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

Você está fazendo sua parte colaborando com o Isolamento? 

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. 

 

13/07/2020 - TIME É 10 



Estamos em um momento muito delicado para a nossa sociedade como um todo e, 
diante disso, esses profissionais estão trabalhando dia e noite para oferecer 
atendimento para todos que chegam até as unidades de saúde. 

Precisamos agradecer a todas as equipes que estão na linha de frente trabalhando 
incansavelmente, dedicando-se aos pacientes de forma direta ou indireta. Vocês 
merecem todo o nosso reconhecimento e carinho . 

 

13/07/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

O isolamento é a melhor medida protetiva. 

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

Vamos nos manter protegidos . 



 

14/07/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

É com profundo pesar que venho informar o segundo falecimento por covid-19 em 
nosso município. É extremamente doloroso ver que essa terrível doença atinge pessoas 
próximas a nós, moradores da mesma terra que nós. 

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 todo o meu apoio e solidariedade. Deus abençoe vocês. 

Nessa atualização fizemos alterações a fim de que sejam informados somente os 
bairros de casos que ainda estão ativos . 

 

15/07/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  



Hoje, tivemos mais cinco 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!  

 

 

16/07/2020 - TIME DE MULHERES 

Alto Longá conta com um Time de mulheres fortes, corajosas e de uma fé em Deus que 
alimenta diariamente suas almas a desejarem e realizarem ações de grande valor para 
o seu povo. 



 

16/07/2020 - BOLETIM 

Bo etim   Dados oficiais da  ecretaria  unicipa  de  a de  

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 

#SecretariadeSaude 

#TrabalhandoPraValer 



 

17/07/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Fique 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. 

#TrabalhandoPraValer 

#SecretariadeSaude 

 

 

18/07/2020 - BARREIRA SANITÁRIA 

https://www.facebook.com/hashtag/trabalhandopravaler?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/secretariadesaude?__eep__=6&__tn__=*NK*F


Nossas Barreiras Sanitárias continuam!  

Em Boa Vista, realizamos hoje mais uma blitz para contra a covid-19. Essa ação tem 
como objetivo instruir as pessoas sobre os cuidados com a doença , além de também 
higienizar os veículos que circulam na região. 

. 

Na barreira de hoje, eu também recebi orientações sobre as medidas preventivas e 
ainda foi feita a verificação da minha temperatura . 

 

 

 

18/07/2020 - GRATIDÃO AS PROFISSIONAIS AO COMBATE AO COVID-19 



Nossa linha de frente também é composta por essa equipe fundamental em nossas 
ações protetivas. 

Somos muito gratos a todo esforço e dedicação de vocês. Cada um tem um papel 
significativo nessa batalha. 

E juntos, nós venceremos!  

 

18/07/2020 - BOLETIM DA BOA NOTICIAS 

Hoje, trazemos mais um Boletim das Boas Notícias. Essa atualização é para, além de 
informar, dar a vocês um alívio e descanso mental pois existem também coisas boas 
acontecendo. 

Muitas pessoas estão conseguindo superar essa doença e se curando. Até o momento, 
estamos somando 43 casos de pacientes recuperados da Covid-19 em nosso município

. 

Essas pequenas batalhas vencidas por cada paciente nos encoraja a seguirmos 
acreditando em dias melhores . 

Mas, por favor, siga firme com as medidas protetivas! 



 

18/07/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

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



 

19/07/2020 - BOLETIM 

Boletim - Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Nosso número de casos ativos reduziu bastante e estamos muito felizes com isso, no 
entanto, ainda não podemos relaxar. 

Permaneca em isolamento. Ele é a recomendação mais eficaz, principalmente se 
associada ao uso máscara quando houver a necessidade de sair . 

 

20/07/2020 - BOLETIM 



BOLETIM - Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

Utilizem suas máscaras ao saírem, sem esquecer, é claro, de higienizá-las. Além disso, 
mantenha suas mãos sempre limpas . 

Precisamos que todos vocês se fiquem protegidos. 

 

21/07/2020 - 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  



 

22/07/2020 - BOLETIM 

Boletim - Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Ainda não podemos relaxar nos cuidados com a prevenção, por isso, peço o apoio e 
consciência de todos os longaenses para vencermos essa batalha. 

 

 

 

23/07/2020 - BOLETIM 



Boletim - Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

A Zona Rural do nosso município está, até o momento, sem nenhum caso ativo de 
Covid-19 e nós estamos muito felizes com isso. Estamos próximos de nos livrar dessa 
terrível doença, mas, para isso precisamos seguir ainda com nossos cuidados 
preventivos. 

Faça sua parte! Fique em Casa! 

 

 

24/07/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.  

Peço que todos sigam firmes em seu isolamento, saiam de casa somente se houver 
necessidade e utilizando a máscara. 

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



 

25/07/2020 - BOLETIM 

BOLETIM - Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

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 . 

 

26/07/2020 - BOLETIM 



Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

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

 

 

27/07/2020 - BOLETIM 

Boletim - Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Os casos de Covid-19 reduziram bastante em nosso município , mas ainda não 
podemos relaxar. 

Lembre-se de utilizar a máscara  e manter as mãos sempre limpas. 



 

28/07/2020 - ENFERMARIA LÓTUS 

Como j  dizia Wa   Disney  “se você pode sonhar você pode rea izar”.  ós sonhamos 

muito e realizamos, e o melhor ainda está por vir. Um dia sonhamos com uma 
enfermaria mais moderna, mais aconchegante, mais ventilada (onde o nosso 
participante pudesse escolher se gostaria de ventilador ou ar condicionado), bem 
arejada e iluminada, com banheiros de qualidade, com janelas de vidro, portas 
novas com higienizador de mãos na entrada. E no sonho essa enfermaria chamava-
se LÓTUS, que significa Pureza Espiritual. E hoje, esse sonho foi realizado!! Sabe 
por que? Porque não sonhamos sozinhos, sonhamos juntos com a nossa população. 

#trabalhandopravaler. 

#saúdecomresponsabilidade. 

#saúdecomrespeto. 

#sonho. 

#realizaçáo. 

#compromisso. 

https://www.facebook.com/hashtag/trabalhandopravaler?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZURC99LGHzuTtA_iAjo0C_jtdh7ttvkY6UTUZtNgvZX1nFvkMn398S94X44r7h2MI0sLDu0BWSnwytV65mcNyGJz4MhJuRsdlF6bbbrE1NErbt9mMvUykQnV7niEYuxGk-3fi9uIq08kEAhXmq8FxdHnD9QBjAMPk2HWmviIfSa-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomresponsabilidade?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZURC99LGHzuTtA_iAjo0C_jtdh7ttvkY6UTUZtNgvZX1nFvkMn398S94X44r7h2MI0sLDu0BWSnwytV65mcNyGJz4MhJuRsdlF6bbbrE1NErbt9mMvUykQnV7niEYuxGk-3fi9uIq08kEAhXmq8FxdHnD9QBjAMPk2HWmviIfSa-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAdecomrespeto?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZURC99LGHzuTtA_iAjo0C_jtdh7ttvkY6UTUZtNgvZX1nFvkMn398S94X44r7h2MI0sLDu0BWSnwytV65mcNyGJz4MhJuRsdlF6bbbrE1NErbt9mMvUykQnV7niEYuxGk-3fi9uIq08kEAhXmq8FxdHnD9QBjAMPk2HWmviIfSa-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sonho?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZURC99LGHzuTtA_iAjo0C_jtdh7ttvkY6UTUZtNgvZX1nFvkMn398S94X44r7h2MI0sLDu0BWSnwytV65mcNyGJz4MhJuRsdlF6bbbrE1NErbt9mMvUykQnV7niEYuxGk-3fi9uIq08kEAhXmq8FxdHnD9QBjAMPk2HWmviIfSa-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/realiza%C3%A7%C3%A1o?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZURC99LGHzuTtA_iAjo0C_jtdh7ttvkY6UTUZtNgvZX1nFvkMn398S94X44r7h2MI0sLDu0BWSnwytV65mcNyGJz4MhJuRsdlF6bbbrE1NErbt9mMvUykQnV7niEYuxGk-3fi9uIq08kEAhXmq8FxdHnD9QBjAMPk2HWmviIfSa-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/compromisso?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZURC99LGHzuTtA_iAjo0C_jtdh7ttvkY6UTUZtNgvZX1nFvkMn398S94X44r7h2MI0sLDu0BWSnwytV65mcNyGJz4MhJuRsdlF6bbbrE1NErbt9mMvUykQnV7niEYuxGk-3fi9uIq08kEAhXmq8FxdHnD9QBjAMPk2HWmviIfSa-A&__tn__=*NK-R


 

 

 

 



 

 

28/07/2020 - BOLETIM 

Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Queridos longaenses, fiquem em casa! 

Ainda não podemos relaxar com os cuidados contra o novo Coronavírus. É importante o 
uso da máscara e a higienização das mãos e de objetos, e só saiam de casa quando 
houver necessidade. Juntos venceremos! 

 

 

29/07/2020 - BOLETIM 



 Boletim | Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde  

Longaenses, fiquem em casa!  

O isolamento social é ainda a melhor medida de prevenção contra a Covid-19. Para 
vencermos essa batalha é importante que cada um faça a sua parte. 

 

30/07/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

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 



 

31/07/2020 - BOLETIM 

BOLETIM | Dados da Secretaria Municipal de Saúde  

Hoje, infelizmente, tivemos um salto no número de casos ativos em nosso município. A 
Covid-19 ainda é uma realidade e não podemos relaxar em nossos cuidados. 

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 nos proteger desse vírus. 
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