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Estão abertas as inscrições para os profissionais de saúde de todo o país que tenham
interesse em participar da 12ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em
Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças – EXPOEPI. A mostra acontecerá em
Brasília/DF, entre os dias 16 e 19 de outubro de 2012.O evento, realizado pela Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, com o apoio da OPAS/OMS Brasil, foi
criado em 2001 e tem como principal objetivo difundir temas importantes para a consolidação
do Sistema Único de Saúde (SUS). Por meio de sua Mostra Competitiva, são premiados
profissionais e serviços de saúde do país que se destacaram no desenvolvimento de ações de
vigilância em saúde. As inscrições serão realizadas somente pela Internet, no site
www.saude.gov.br/svs, e as vagas são limitadas.

Na Expoepi também são promovidos, com a apresentação de painéis e mesas redondas,
debates de cunho técnico-científico relevantes para o aprimoramento das ações de vigilância
em saúde. “A Expoepi premia, debate e valoriza as experiências bem sucedidas no país.
Precisamos contribuir com a eliminação da extrema pobreza e contar com o apoio do ser
humano – o principal personagem da luta por uma melhor qualidade do SUS. Por isso, a
presença de profissionais da saúde e a realização da Expoepi são importantes para
alcançarmos juntos esses objetivos”, frisou o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas
Barbosa.
Na edição de 2012, as experiências e trabalhos técnico-científicos serão premiados nas
diferentes áreas constitutivas da vigilância em saúde. São dez grandes áreas das experiências
que concorrerão, com os seguintes temas:
1 - Vigilância em saúde ambiental e em saúde do trabalhador
2 - Integração das ações de vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos com os
serviços de saúde
3 - Vigilância, controle e prevenção das DST/aids e hepatites virais
4 - Vigilância, controle e prevenção da dengue
5 - Melhoria da qualidade da informação em saúde
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6 - Vigilância, controle e prevenção dos agravos e doenças não transmissíveis e promoção da
saúde
7 - Vigilância, controle e prevenção da hanseníase, leishmanioses e outras doenças
relacionadas à pobreza
8 - Vigilância, controle ou eliminação das doenças imunopreveníveis
9 - Vigilância, controle e prevenção da tuberculose
10 - Investigações de surtos conduzidas pelas esferas estadual e municipal do SUS - Prêmio
Carlos Chagas

Além dessas áreas de premiação, há uma modalidade voltada para a premiação dos
profissionais da saúde que atuam no SUS e desenvolveram trabalhos técnico-científicos, em
nível de pós-graduação, que tenham contribuído para o aprimoramento das ações de vigilância
em saúde, prevenção e controle de doenças e agravos de interesse da Saúde Pública.
Para este ano, os prêmios foram reajustados, sendo no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil
reais) para as experiências vencedoras e de R$ 6.000,00 (seis mil reais), R$ 9.000,00 (nove mil
reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais) para os trabalhos de especialização, mestrado e
doutorado vencedores, respectivamente.
A Expoepi 2012 traz ainda grandes novidades, como duas exposições: “Percurso Histórico das
Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças no Brasil” e o “Novo Festival
Internacional de Humor e Arte em Aids”, além da divulgação do “Concurso Cultural: Arte,
prevenção e hepatites virais para tatuadores e manicures”.
PERCURSO HISTÓRICO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE
DOENÇAS NO BRASIL - Durante a 12ª Expoepi, será realizada uma exposição sobre a
história da Prevenção e Controle de Doenças no Brasil. A exposição abordará a saúde como
uma dimensão da vida humana e social que transcende em muito os aspectos puramente
médicos e biológicos. Extremamente complexa e abrangente, a história da saúde pública será
contada através de um amplo panorama que possa contar ao grande público parte dos
vínculos que unem as condições sanitárias de um país aos temas da construção da
nacionalidade, da cidadania e do Estado.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE HUMOR E ARTE EM AIDS - Com o sucesso do Salão do
Humor, ficou demonstrado que trabalhar assuntos difíceis de forma lúdica é uma excelente
estratégia para educar e informar as pessoas. Assim, por meio de uma parceria entre Ministério
da Saúde, Ministério da Cultura e Unesco, o Festival irá incentivar a produção de obras
criativas para a promoção de estilos de vida saudáveis relacionados ao HIV/AIDS a partir da
discussão
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de três grandes eixos: Prevenção, Tratamento e Direitos Humanos.
Os trabalhos selecionados em cartuns, tirinhas cômicas e arte urbana ficarão à mostra durante
a 12ª Expoepi, onde acontecerá votação dos trabalhos pelos participantes presentes no
evento. E no Dia Mundial de Luta contra a Aids, 1º de dezembro, serão premiados os
vencedores do concurso.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo fones (61) 3315-3919/3429/3422 ou pelo e-mail
expoepi.svs@saude.gov.br.
Para acessar o site da 12ª Expoepi clique aqui!
Acesse aqui o Edital de abertura das inscrições da 12ª Expoepi.
Fonte: MS - Kattiúscia Alves
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