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NOTA TÉCNICA Nº 02/2020                                      Teresina, 15 de  janeiro de 2020. 
 
 

ASSUNTO: Medicamentos da Hanseníase 
 

PARA: Coordenações Regionais de Saúde do Estado, Secretarias Municipais de Saúde e demais 
serviços de atenção à saúde. 

 
 

A Secretaria de Estado da Saúde por meio da Coordenação de Doenças 
Transmissíveis/Supervisão de Hanseníase vem através desta comunicar que os medicamentos 
utilizados para as formas PB e MB irá atrasar e ainda não há previsão de quando será entregue no 

Brasil. A importação está sendo realizada juntamente com a carga de PBI. A Coordenação Geral 
informa sobre o abastecimento dos medicamentos para o tratamento dos casos de PB Adulto 
sobre a dispensação conforme orientação do Ministério da Saúde. Deste modo, tendo em vista 

que o abastecimento de PBA aos estados está até 31/01/2020,  

   Orientamos que, a partir de fevereiro/2020, os estados que não possuírem mais estoque de 

PBA poderão utilizar a PQT/MBA para dar continuidade ao tratamento dos pacientes paucibacilares 

adultos, conforme já orientado pela Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças em Eliminação 

(área técnica da hanseníase) às Coordenações técnicas estaduais.Favor atentar-se que os 

medicamentos utilizados para o tratamento do adulto deverão ser os mesmos da PQT/PBA: 

Rifampicina + Dapsona.Quanto ao PBI, mantemos a orientação repassada anteriormente, de que os 

estados que não possuírem mais estoque de PBI poderão utilizar a PQT/MBI para dar continuidade ao 

tratamento dos pacientes paucibacilares infantis.Assim, favor atentar-se que os medicamentos 

utilizados para o tratamento infantil deverão ser os mesmos da PQT/PBI: Rifampicina + Dapsona. 
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários pelo 

telefone: (86) 3216-3663, e-mail:hanseniase.sesapi@gmail.com Agradecemos antecipadamente 
sua colaboração e apoio. 

 
 
                                               Atenciosamente 
                                       Supervisão de Hanseníase/PI 
                                           Eliracema Silva Alves. 

 
 
 
 

 


