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Inhangapi sedia 2ª Feira de Vigilância em Saúde

Na última sexta-feira, dia 27, o município de Inhangapi, na região nordeste paraense, sediou a 2ª
Feira de Vigilância em Saúde, evento promovido pelo Governo do Estado, por meio do 3º Centro
Regional de Saúde (CRS), e Prefeitura de Inhangapi, através da Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento e Coordenadoria de Vigilância em Saúde.
O prefeito de Inhangapi Osvaldo Freitas, o Cubil; a secretária municipal de saúde, Elen Josiane do
Espírito Santo; o médico veterinário do Instituto Evandro Chagas, Dr. José Muniz; a chefa da
divisão de vigilância em saúde do 3º CRS, Raiza Emanuela de Oliveira; a coordenadora estadual de
zoonoses do 3º CRS, Dra. Ana Patrícia Bittencourt; a coordenadora da vigilância em saúde de
Inhangapi, Dra. Aline Tatiane da Silva; e a presidente do conselho municipal de saúde de
Inhangapi, Valcicléia, participaram da abertura oficial da feira.
O evento que teve como tema “Saúde e Meio Ambiente”, aconteceu no Espaço Cultural, bem as
margens do Rio Inhangapi, e reuniu outros 10 municípios ligados ao 3º CRS. O objetivo foi agregar
as experiências vividas pelos municípios do 3º CRS, além de incentivar a integração das equipes de
saúde dessas cidades, identificando os entraves e contribuindo para o planejamento da saúde
pública do Estado do Pará.
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Representantes de Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açú, Marapanim, Maracanã, Magalhães Barata, São
Francisco do Pará, São Domingos do Capim, São João da Ponta, Terra Alta, e de Inhangapi,
município anfitrião, apresentaram temas como: leptospirose, dengue, acidentes com animais
peçonhentos, leishmaniose tegumentar e visceral, malária, doença de chagas, toxoplasmose,
oropouche, epizootias e raiva.
O tema abordado por Inhangapi, a leptospirose, mostrou resultados positivos de 2011 pra cá. Em
2011, 20 casos foram notificados, desses, apenas 3 confirmados. No ano seguinte o número de
notificações saltou para 122, e apenas 10 casos foram confirmados. Neste ano de 2013, até o mês
de agosto, somente 15 casos foram notificados, mas, nenhum foi confirmado até agora.
De acordo com a Dra. Aline Silva, médica veterinária e coordenadora de vigilância sem saúde, a
redução das notificações este ano é fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido pela
coordenação junto a população de pouco mais de 10 mil habitantes, principalmente, nas
comunidades da zona rural, que hoje abrigam 78% dos moradores.
O evento promovido em Inhangapi recebeu elogios quanto a organização, e foi considerado muito
positivo em relação aos temas debatidos e a troca de experiência entre as cidades.
Por Divania Batista (Assessoria de Imprensa PMI)
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