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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 
PORTARIA Nº 38, DE 3 DE AGOSTO DE 2017 

 
Divulga o resultado final da 15ª Mostra de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças 
(15ª Expoepi).  
 
O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55 do Anexo ao Decreto nº 
8.065, de 07 de agosto de 2013, e  
Considerando a Portaria SVS/MS nº 21, de 18 de maio de 2006, que instituiu a Mostra Nacional de Experiências Bem-
Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (EXPOEPI), e;  
Considerando o Edital SVS/MS nº 01, de 23 de maio de 2016 e suas alterações posteriores (Edital nº 02 de 03 de outubro de 
2016; Edital nº 01 de 06 de abril de 2017), que disponibiliza o regulamento do processo de seleção das experiências e dos 
trabalhos técnico-científicos candidatos aos prêmios decorrentes, resolve: 
 
Art. 1º Divulgar as experiências e os trabalhos científicos vencedores da mostra competitiva da 15ª EXPOEPI, nas 
Modalidades I, II e III, como relacionados no Anexo desta Portaria.  
 
Art. 2º Os recursos administrativos contra o resultado final da mostra competitiva da 15ª EXPOEPI deverão ser interpostos no 
prazo e na forma disciplinados na cláusula XXIII, do Edital no 01, de 23 de maio de 2016, por meio de formulário eletrônico 
disponível em:http:/ / f o r m s u s . d a t a s u s . g o v. b r / s i-te/formulario.php?id_aplicacao=32976. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ADEILSON LOUREIRO CAVALCANTE 
 
ANEXO 
Resultado Final da 15ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de 
Doenças (15ª EXPOEPI): 
Modalidade I - Experiências bem-sucedidas de serviços de saúde 
 

 Instituições  Experiência  Colocação  
    

Vigilância em 
saúdeambiental 
e em saúde do 

trabalhador  

Secretaria 
Estadual de 
Saúde do 
Paraná  

Protocolo de manejo 
clínico e vigilânciaem 
saúde para brucelose 
humana no es-tado do 

Paraná  

1º 
colocado  

Secretaria 
Estadual de 
Saúde do 
Paraná  

Risco associado ao 
consumo de águacom 

presença de metais 
pesados de umaSolução 

Alternativa Coletiva (SAC), 
naárea rural do Paraná - 

uma 
abordagemintersetorial  

2º coloca-
do  

Secretaria 
Municipalde 
Saúde de 
Campi-
nas/SP  

Indicadores em saúde 
ambiental para oPlano 
Municipal de Recursos 

Hídricos domunicípio de 
Campinas/SP  

3º 
colocado  



   

Integração das 
açõesda 

vigilância em 
saú-de com a 
assistência à 

saúde  

Secretaria 
Municipalde 
Saúde de 
São Ber-
nardo do 

Campo/SP  

O uso do QRCode como 
ferramenta davigilância 

epidemiológica no 
Hospital ePronto-Socorro 

Central do município 
deSão Bernardo do 

Campo/SP  

1º 
colocado  

Secretaria 
Municipalde 
Saúde de 
Fraibur-
go/SC  

Projeto Vida: integração 
da 

vigilânciaepidemiológica e 
saúde mental nos casosde 

tentativa de suicídio  

2º 
colocado  

 
 
 

Doenças 
imunopreveníveis  

Secretaria 
Estadual  

Enfrentamento da 
epidemia de sa- 

1º coloca- 

 de Saúde 
do Ceará  

rampo no Ceará, 
2013 a 2015  

do  

Secretaria 
Munici- 

Vacinação nas 
maternidades do  

2º coloca- 

 pal de 
Saúde de  

município de 
Brusque/SC e seu  

do  

 Brusque/SC  impacto nas 
coberturas vacinais 
da  

 

  BCG e hepatite B 
dos recém-nas- 

 

  cidos   

 Secretaria 
Estadual  

O primeiro ano de 
implantação do  

3º coloca- 

 de Saúde 
de Minas  

SIEAPV: a 
experiência da 
vigilân- 

do  

 Gerais  cia epidemiológica 
em Minas Ge- 

 

  rais   

Investigações de 
surtos conduzi- 

Secretaria 
Estadual  

Estratégia de 
atuação do  

1º coloca- 

das pelas esferas 
estadual e mu- 

de Saúde 
de Per- 

Cievs/Pernambuco 
na resposta à  

do  

nicipal do SUS - 
Prêmio Carlos  

nambuco  emergência da 
microcefalia: uma  

 

Chagas   ação integrativa   

Secretaria 
Estadual  

Investigação de surto 
de doença  

2º coloca- 

 de Saúde 
do Rio  

meningocócica do 
sorogrupo C, no  

do  

 Grande do 
Sul  

município de 
Cachoeirinha/RS  

 

Secretaria 
Estadual  

Força-tarefa: uma 
metodologia de  

3º coloca- 

 de Saúde 
do Espí- 

guerra contra o 
mosquito Aedes  

do  

 rito Santo  aegypti   

Modalidade II - Produção técnico-científica por parte de profissional do  
Sistema Único de Saúde  

 

Categoria  Tr a b a l h o  Autor  Colocação  



   

Especialização  Dengue: avaliação das 
ações de controle nos mu-
nicípios de uma região de 

saúde em 
Pernambuco,2014  

Morgana 
Cavalcan-ti 
Galindo  

1º 
colocado  

 Monitoramento dos Núcleos 
de Prevenção de Vio-
lências e Promoção da 
Saúde dos municípios 
doEstado do Paraná  

Emerson 
Luiz Pe-res  

2º 
colocado  

 Anomalias congênitas: 
monitoramento e 
vigilânciados efeitos 
causados por possíveis 
exposições am-bientais nos 
nascimentos e óbitos 
infantis em Pi- 

José Jorge 
de Oli-veira 
Filho  

3º 
colocado  

 racicaba/SP   

Mestrado  Avaliação do Programa de 
Controle da Tuberculo-se: 
uma análise de implantação 
municipal  

Eline 
Ferreira 
Mendonça  

1º 
colocado  

Tratamento da 
leishmaniose visceral com 
anfoteri- 

Bruna Dias 
Touri- 

2º 
colocado  

 cina B lipossomal, Minas 
Gerais, 2008-2012  

nho   

Vacinação infantil 
incompleta e fatores 
associados:análise 

hierarquizada em uma 
coorte de nascimen-to - 
BRISA, no Nordeste do 

Brasil  

Francelena 
de Sousa 
Silva  

3ºcolocado  

Doutorado  Panorama dos acidentes de 
transporte terrestre 

noBrasil, das internações às 
sequelas e ao óbito: 

umacontribuição para a sua 
vigilância  

Silvânia 
Suely Ca-

ribé de 
Araújo An-

drade  

1º 
colocado  

Fatores de risco para óbito 
por Influenza 
A(H1N1)pdm09, estado de 
São Paulo, 2009  

Ana Freitas 
Ribei-ro  

2º 
colocado  

Qualidade dos registros de 
dados sobre acidentesde 
trabalho fatais no Brasil  

Adriana 
Galdino 
Batista 
Pereira  

3º 
colocado  

Modalidade III - Experiência bem-sucedida de movimento social  
 

Intervenção  Instituição  Colocação  

Buscando o direito à assistência 
integral parapessoas com 

doença de Chagas em 
Pernambu-co: uma experiência 
viável de integração como SUS  

Associação dos 
Portadores de 

Doençasde Chagas, 
Insuficiência Cardíaca 

eMiocardiopatia de 
Pernambuco  

1º 
colocado  

Mulheres camponesas no Oeste 
de Santa Ca-tarina: a vigilância 

Movimento das Mulheres 
Camponesasde 

2º 
colocado  



   

em saúde ambiental pormeio de 
práticas integrativas  

Palmitos/SC  

Projeto Viva Melhor Sabendo: 
relato de expe-riência com 
profissionais do sexo no 

municípiode São Luís/MA  

Irmãs Adoradoras 
Escravas do Santís-simo 
Sacramento e da 
Caridade/MA  

3º 
colocado  

 
 


