GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPAT/DUVAS/GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
SUPERVISÃO DE HANSENIASE

NOTA TÉCNICA Nº 01/2018

Teresina(PI), 08 de janeiro de 2018

PARA: Gerências Regionais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, COSEMS, CES e demais
Instituições de Saúde do Estado do Piauí.
ASSUNTO: Mobilizações municipais para realização da Campanha do Dia Mundial de Luta Contra
a Hanseníase – Janeiro Roxo.
O Dia Mundial de Luta Contra a Hanseníase foi criado pela ONU em 1954, porque um
dos maiores problemas de enfrentamento da hanseníase era a falta de informação e de
campanhas educativas. É celebrado no ultimo domingo do mês de janeiro como o marco
Mundial do enfrentamento da Hanseníase, com objetivo de alertar a sociedade civil sobre os
sinais e sintomas da doença e incentivar a procura pelos serviços de saúde; mobilizar os
profissionais de saúde quanto à busca ativa de casos novos e realização de exame dos contatos
entre os registrados; divulgar a oferta de tratamento completo no SUS para alcance e promover
atividades de educação em saúde que favoreçam a redução do estigma e do preconceito que
permeiam a doença. Tem como slogan “Hanseníase: quanto antes você descobrir, mais cedo vai
se curar”. O Ministério da Saúde reforça a importância do diagnóstico na fase inicial da doença,
do tratamento oportuno e cura, visando eliminar fontes de infecção, reduzir e/ou minimizar os
sofrimentos causados pelas incapacidades físicas resultantes do diagnóstico tardio.
Diante do exposto, convidamos a gestão de saúde e a todos seus profissionais a
realizarem programações de atividades em alusão à Campanha Estadual do Dia Mundial de
Combate à Hanseníase durante o período de 24/01 a 31/01/2018. Solicitamos que encaminhem
essas programações para o e-mail: hanseniase@saude.pi.gov.br.







Sugerimos como atividades a serem desenvolvidas:
Iluminação em monumentos públicos na cor definida por “Roxo – Medium Purple”;
Busca ativa de casos novos;
Avaliação dos contatos dos casos notificados;
Palestras informativas;
Divulgação em mídia (rádios comunitárias, escolas, igrejas, etc.);
Entre outros.

Esperamos que estas informações otimizem os esforços de todos quanto ao sucesso da
campanha. Agradecemos o envolvimento e nos colocamos á disposição para quaisquer
esclarecimentos através do telefone e endereço eletrônico abaixo citado.
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