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Ofício Circ. SUPAT Nº02/2021                                                      Teresina, 10 de maio de 2021. 

Do:                   Núcleo Estadual de Enfrentamento das Doenças Negligenciadas do Piauí 
 

PARA:             Secretarias municipais de saúde, regionais de saúde e rede hospitalar 
 
 
 

Senhores dirigentes municipais, regionais e da rede hospitalar, 
 

 
 

A Secretaria Estadual  de  Saúde  -  SESAPI  em  parceria  com  o  Centro  de  Inteligência  

em Agravos Tropicais   Negligenciados  –  CIATEN   realizarão   no   período   de   24   a   

28.05.2021, capacitação em linhas de cuidado das doenças negligenciadas. 

Trata-se de novo modelo de organização dos processos de trabalho para melhor 

enfrentamento dessas doenças. 

Neste sentido, vimos por meio deste convidar a todos os gestores municipais de saúde e sua 

equipe  de  profissionais  envolvidos  em  alguma  atividade  dos seguintes  programas:  tuberculose, 

hanseníase, doença de Chagas, leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar americana, assim 

como as regionais de saúde. 

No que se refere à rede hospitalar, encarecemos os dirigentes dessaS unidades indicarem 

referências médicas e de enfermagem que prestam atenção à saúde de média/alta complexidade a 

pessoas com essas doenças a se atualizarem nesta importante capacitação, conforme acordado em 

reunião no final do ano de 2020 e que resultou na edição da Portaria nº SESAPI-082/2021. 

Seguem em anexo a seguinte documentação: 
 

- Programação do evento com os respectivos links para cada dia de participação; 
 

- Link para inscrição https://www.even3.com.br/capacitacao2021/ ; 
 

- Livro em versão eletrônica contendo as linhas de cuidado das doenças negligenciadas para ampla 

divulgação, e 

- Portaria nº SESAPI-082/2021 que formaliza os pontos de atenção de média e alta complexidade 

para atendimento das demandas de pessoas com doenças negligenciadas

https://www.even3.com.br/capacitacao2021/
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Eventuais necessidades de contato para esclarecimentos complementares poderão ser feitos 

com nossa equipe de realização: Inácio (99937-4454), Ivone Venâncio (99944-6942) e Eliracema 

(99922-4602). 

 

Esperamos que cada gestão mobilize sua equipe para assegurar a maior participação possível. 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 
 
 

Herlon Clístenes Lima Guimarães 
 

Superintendente de Atenção Primária à Saúde e Municípios 
 

 

Coordenador do Núcleo Estadual 

de Enfrentamento das doenças Negligenciadas Piauí 


