Dia Mundial de Combate a Tuberculose é tema de evento no Sumaúma Park
Shopping

Durante três dias, uma equipe multidisciplinar vai estar disponível para tirar dúvidas e
ainda realizar exames para o diagnostico da doença

Começa nesta quarta (22) a exposição sobre Tuberculose, no Sumaúma Park Shopping.
Realizada com o apoio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), a
ação tem como objetivo aproximar o tema da população. A mostra segue aberta no piso
Japiim (1º andar), no horário de funcionamento do shopping, até o dia 24 de março,
quando é celebrado o Dia Mundial de Luta de Combate a Tuberculose.
Meios de transmissão, sinais, sintomas e formas de tratamento, são apenas algumas das
dúvidas que poderão ser esclarecidas durante o período em que a exposição estiver no
shopping da Cidade Nova. Vale lembrar que uma equipe multidisciplinar da FVS-AM
estará à disposição dos clientes, para a realização de exames para o diagnóstico da
Tuberculose.
Para o superintendente do Sumaúma, Cláudio Voso, a exposição é grande importância e
vai ajudar a população a se informar sobre o tema. “Na maioria das vezes as pessoas
podem confundir os sintomas. E, poder esclarecer o que é a doença, como prevenir ou
tratar, é algo muito importante. Trazer este tipo de exposição para o Sumaúma nos deixa
felizes, principalmente, pelo fato de poder oferecer aos clientes esse tipo de assistência
relacionado à saúde”, ressaltou.
De acordo com a FVS-AM, no ano passado o Amazonas registrou 2.790 casos novos da
doença, sendo desses, 2.000 casos somente na capital. O encerramento da exposição
acontece no dia em que se comemora o dia Mundial de Combate à Tuberculose.
SERVIÇO
Exposição sobre Tuberculose no Sumaúma Park Shopping
Quando: de 22 ao dia 24 de março. De 10h às 22h
Onde: Piso Japiim (1º andar)
Aberta ao público
Assessoria de imprensa – Sumaúma Park Shopping:
Alessandra Mourão (92) 98214-1582
Bruno Mazieri (92) 98145-2405
Evelyn Souza (92) 99135-3742

