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NOTA TÉCNICA N.º 04/16                               Teresina, 28 de março de 2016 
 

III FÓRUM ESTADUAL INTEGRADO DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE DO PIAUÍ 
 

A Secretaria Estadual de Saúde através da Coordenação de Atenção às Doenças 
Transmissíveis, considerando o Dia Mundial de Luta Contra a Hanseníase em 31 de janeiro e 
Tuberculose em 24 de março, vem informar que será realizado o III FÓRUM ESTADUAL 
INTEGRADO DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE DO PIAUÍ nos dias 05 e 06 de Abril de 2016, em 
Teresina, no Auditório da FACIME, situado à Rua Olavo Bilac, S/N (próximo ao Hospital São 
Marcos). Para tanto, convidamos todos os municípios a se fazerem presentes por meio de 
representantes: 01 profissional de saúde da atenção básica e o Coordenador da vigilância 
epidemiológica que acompanham tais doenças. 

Outrossim, convidamos todos os municípios a se mobilizarem para adesão à campanha de 
luta contra a Tuberculose e Hanseníase. Compartilhamos a seguir algumas ações que foram 
exitosas em diversos municípios em anos anteriores e sugerimos que continuem a acontecer: 
1. Divulgação na mídia com destaque para participação de pessoas/personalidades que lutam 

pelo controle da tuberculose nos municípios, tais como: profissionais de saúde, representantes 
dos movimentos sociais e gestores; 

2. Distribuição e fixação de cartazes em locais estratégicos de grande movimentação social: 
feiras, igrejas, ônibus, clubes, bancos, escolas, além dos serviços de saúde; 

3. Campanhas locais como “Busca de Casos de Tuberculose e Hanseníase”, visando diagnóstico 
precoce, palestras em escolas e/ou afins, passeatas e/ou caminhadas em prol da campanha, 
etc.; 

4. Divulgação por meio de rádios comunitárias para inserção de spots, e pautas com informes 
sobre tuberculose. 

Lembramos que os custos com deslocamento e hospedagem dos profissionais que 
participarão do fórum, serão de responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde. 

Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, ao tempo em que 
desejamos um BOM TRABALHO A TODOS e aguardamos por e-mail e/ou telefone a confirmação 
dos participantes. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
Karinna Alves Amorim de Sousa 
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