
PORTARIA Nº 53, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 
 
Divulga o resultado final da 16ª Mostra de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de 
Doenças (16ª Expoepi). 
 
O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUBSTITUTO, 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 10, de 10 de setembro de 2019 e sua alteração posterior (Edital nº 18 de 24 outubro 
de 2019), 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 16ª 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 16ª Expoepi deverão ser 
interpostos no prazo e na forma disciplinados na cláusula XXIII do Edital no 10, de 10 de setembro de 2019, por meio 
de formulário eletrônico disponível em: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=52774 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GERALDO DA SILVA FERREIRA 
 

ANEXO 
 
Resultado Final da 16ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de 
Doenças (16ª Expoepi): 
 

Modalidade I - Experiências bem-sucedidas de serviços de saúde 
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R E T I F I C AÇ ÃO

No Anexo da Portaria nº 35/SAPS/MS, de 26 de novembro de 2019, publicada no DOU nº 229, de 27 de novembro de 2019, seção 1, página 100.

ONDE SE LÊ

. P R O C ES S O NOME RMS UF MUNICÍPIO

. 25000.129826/2019-07 VINICIUS BEN-HUR BARROS LIRA 5100503 TO Cáceres

LEIA-SE

. P R O C ES S O NOME RMS UF MUNICÍPIO

. 25000.129826/2019-07 VINICIUS BEN-HUR BARROS LIRA 5100503 MT C AC E R ES

R E T I F I C AÇ ÃO

No Anexo da Portaria nº 36/SAPS/MS, de 26 de novembro de 2019, publicada no DOU nº 229, de 27 de novembro de 2019, seção 1, página 100.

ONDE SE LÊ

. P R O C ES S O NOME RMS UF MUNICÍPIO

. 25000.144953/2019-28 LIBNI MONTEIRO AMORIM XXXX BA CANDEIAS

LEIA-SE

. P R O C ES S O NOME RMS UF MUNICÍPIO

. 25000.008078/2019-11 LIBNI MONTEIRO AMORIM 2902475 BA CANDEIAS

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS
ESTRATÉGICOS EM SAÚDE

CONSULTA PÚBLICA Nº 75, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

Ref.: 25410.015659/2019-88, 0012685407.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS

EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE torna pública, nos termos do art. 19 do Decreto nº
7.646, de 21 de dezembro de 2011, consulta para manifestação da sociedade civil a
respeito da recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde (CONITEC) relativa à proposta de aprovação do Protocolo Clínico
e Diretrizes Terapêuticas da Cessação do Tabagismo, apresentada pelo Instituto Nacional
de Câncer - INCA. Fica estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de
publicação desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas as contribuições,
devidamente fundamentadas. A documentação objeto desta Consulta Pública e o endereço
para envio de contribuições estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico:
http://conitec.gov.br/index.php/consultas-publicas.

A Secretaria-Executiva da CONITEC avaliará as contribuições apresentadas a
respeito da matéria.

DENIZAR VIANNA ARAUJO

CONSULTA PÚBLICA Nº 76, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

Ref.: 25000.138338/2019-82, 0012699567.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS

EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE torna pública, nos termos do art. 19 do Decreto nº
7.646, de 21 de dezembro de 2011, consulta para manifestação da sociedade civil a respeito
da recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único
de Saúde (CONITEC) relativa à proposta de aprovação do Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas da Artrite Idiopática Juvenil (AJI), apresentada pela Secretaria de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde - SCTIE/MS. Fica estabelecido o

CONSULTA PÚBLICA Nº 77, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

Ref.: 25000.134091/2019-25, 0012734452.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS

ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE torna pública, nos termos do art.
19 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, consulta para manifestação da
sociedade civil a respeito da recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec relativa à proposta de aprovação das
Diretrizes Diagnóstico Terapêuticas (DDT) Tumor Cerebral no Adulto, apresentada pela
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde -
SCTIE/MS, nos autos do processo NUP 25000.134091/2019-25. Fica estabelecido o prazo
de 20 (vinte) dias, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, para que
sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas. A documentação objeto
desta Consulta Pública e o endereço para envio de contribuições estão à disposição dos
interessados no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/index.php/consultas-
publicas.

A Secretaria-Executiva da Conitec avaliará as contribuições apresentadas a
respeito da matéria.

DENIZAR VIANNA ARAUJO

prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, para que
sejam apresentadas as contribuições, devidamente fundamentadas. A documentação objeto
desta Consulta Pública e o endereço para envio de contribuições estão à disposição dos
interessados no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/index.php/consultas-publicas.

A Secretaria-Executiva da CONITEC avaliará as contribuições apresentadas a
respeito da matéria.

DENIZAR VIANNA ARAUJO

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PORTARIA Nº 53, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

Divulga o resultado final da 16ª Mostra de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (16ª
Expoepi).

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUBSTITUTO, 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 10, de 10 de setembro de 2019 e sua alteração posterior (Edital nº 18 de 24 outubro de 2019), 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 16ª 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 16ª Expoepi deverão ser interpostos no prazo e na forma disciplinados
na cláusula XXIII do Edital no 10, de 10 de setembro de 2019, por meio de formulário eletrônico disponível em:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=52774

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GERALDO DA SILVA FERREIRA

ANEXO

Resultado Final da 16ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (16ª Expoepi):
Modalidade I - Experiências bem-sucedidas de serviços de saúde

. Área Instituições Experiência Colocação

. Enfrentamento das doenças
negligenciadas ou em eliminação
como problema da Saúde Pública

Secretaria Estadual de Saúde do Paraná qPCR em substituição à prova biológica para o diagnóstico da
raiva animal: uma contribuição à Saúde Pública, à Saúde do
Trabalhador e ao bem-estar animal

1º colocado

. Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas Controle integrado das doenças tropicais negligenciadas em
áreas urbanas de Manaus beneficiadas por projetos de
saneamento

2º colocado

. Secretaria Municipal de Saúde de
Manaus/AM

O uso das ferramentas Hansen e Savan na dinamização da
gestão do cuidado dos pacientes de hanseníase

3º colocado

. Vigilância, prevenção e controle das
doenças transmissíveis de condição
crônicas

Secretaria Estadual de Saúde de
Pernambuco

Vigilância do óbito de tuberculose: operacionalização,
potencialidades e limites em Pernambuco

1º colocado

. Secretaria Municipal de Saude de Juína/MT Conhecendo e tratando a hanseníase no Centro de Detecção
Provisória de Juína: uma parceria exitosa entre a Secretaria
Municipal de Saúde, o Ministério Público e o Poder
Judiciário

2º colocado

. Secretaria Estadual de Saúde da Bahia Vigilância a falha terapêutica (VigFALHA) em pessoas vivendo
com HIV/Aids

3º colocado

. Enfrentamento das infecções
sexualmente transmissíveis

Secretaria Municipal de Saúde de
Curitiba/PR

Descentralização do atendimento da pessoa vivendo com HIV
na atenção primária de saúde, por meio de um sistema
matriciado, em Curitiba

1º colocado
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. Secretaria Municipal de Saúde de São José
do Rio Preto/SP

Ações de IST/HIV/hepatites virais B e C para adolescentes e
jovens no contexto escolar: a importância da integração
ensino-serviço para saúde pública e para formação ampliada
em saúde

2º colocado

. Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo Metodologia para investigação do diagnóstico de HIV na
população masculina privada de liberdade do Sistema
Prisional do estado de São Paulo

3º colocado

. Ações para o enfrentamento da
mortalidade materna e infantil

Secretaria Municipal de Saúde de
Caxias/MA

Da maternidade da morte para a maternidade da vida: a
nova organização do cuidado às gestantes no interior do
Maranhão

1º colocado

. Secretaria Estadual de Saúde de Mato
Grosso

Oficina intersetorial e interinstitucional das regiões Garças
Araguaia e Médio Araguaia para a redução da mortalidade
indígena na primeira infância da etnia Xavante

2ª colocado

. Secretaria Municipal de Saúde de Inácio
Martins/PR

Trabalhando em rede com as gestantes na Atenção primária
à saúde: uma experiência exitosa

3º colocado

. Vigilância, prevenção e respostas às
doenças transmissíveis com potencial
epidêmico

Secretaria Municipal de Saúde de
Manaus/AM

Analisador de dados interativo para monitoramento do surto
de sarampo em Manaus

1º colocado

. Secretaria Estadual de Saúde de Minas
Gerais

Enfrentamento e resposta do LACEN/MG às ondas epidêmicas
de febre amarela no estado de Minas Gerais, nos períodos
de 2016/2017 e 2017/2018

2º colocado

. Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN Vigilância das gestantes sob suspeita de infecção aguda pelo
Zika vírus, residentes em Natal, nos anos de 2017 e 2018

3º colocado

. Vigilância, prevenção e controle das
doenças crônicas não transmissíveis,
das causas externas e ações de
promoção da saúde

Secretaria Municipal de Saúde de Palmeiras
dos Índios/AL

Ô de casa: estratégia de reorganização do fluxo de
atendimento de hipertensos e diabéticos em uma zona rural
de Palmeira dos Índios

1º colocado

. Secretaria Municipal de Saúde de
Aracaju/SE

O olhar qualificado nos acidentes de transporte terrestre em
Aracaju: fator determinante na redução dos óbitos 2014-
2018

2º colocado

. Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande
do Sul

Contribuições para o aprimoramento da vigilância da
violência interpessoal/autoprovocada contra populações
vulneráveis no Rio Grande do Sul: o Sinan, a equidade em
saúde e a intersetorialidade

3º colocado

. Estratégias inovadoras para a
ampliação do acesso e da qualidade
dos serviços de saúde

Secretaria Municipal de Saúde de
Manaus/AM

Savan: uma ferramenta para o acompanhamento e correção
sistemática de notificações compulsórias

1º colocado

. Secretaria Municipal de Saúde de Crato/CE Implantação de um modelo ecossistêmico de governança em
saúde na atenção primária

2º colocado

. Secretaria Municipal de Saúde de Feira de
S a n t a n a / BA

Projeto Aconchego: desafios e conquistas na busca do acesso
e do direito à saúde de crianças com Síndrome da Zika
Congênita em um município da Bahia

3º colocado

. Estratégias inovadoras para a
prevenção e controle das doenças
imunopreveníveis

Instituto de Infectologia Emílio Ribas/SES/SP Monitoramento em tempo real de eventos adversos pós-
vacinação como ferramenta para a adesão à vacinação no
CRIE

1º colocado

. Secretaria Municipal de Saúde de
Tapurah/MT

Vamos vacinar? Ampliação do horário de atendimento da sala
de vacina no município de Tapurah/MT

2º colocado

. Secretaria Municipal de Saúde de São José
do Rio Preto/SP

Impacto da implantação da sala de vacinas em unidade de
referência: ampliação das indicações de imunobiológicos
especiais para pessoas vivendo com o HIV/aids

3º colocado

. Vigilância em Saúde Ambiental e
Vigilância em Saúde do Trabalhador

Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande
do Norte

Ferramentas digitais como suporte ao processo de
capacitações dos técnicos municipais para operacionalização
do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da
Água para Consumo Humano (Sisagua) no Rio Grande do
Norte

1º colocado

. Secretaria Municipal de Saúde de Afogados
da Ingazeira/PE

O descarte adequado de medicamentos domiciliares das
unidades básicas de saúde: gestão em saúde, em Afogados
da Ingazeira/PE

2º colocado

. Secretaria Estadual de Saúde da Bahia Orientações técnicas para a vigilância epidemiológica de
óbitos por causas externas relacionados ao trabalho:
desvelando o acidente de trabalho grave no estado da
Bahia

3º colocado

. Vigilância e Gestão das Emergências
em Saúde Pública

Secretaria Municipal de Saúde de
Betim/MG

A saúde do trabalhador nas situações de emergência em
Saúde Pública: atuação do Cerest Regional de Betim frente
ao acidente de trabalho ampliado, na mina Córrego do
Feijão, da empresa Vale

1º colocado

. Secretaria Estadual de Saúde do Paraná Implantação do Centro de Operações de Emergência em
Saúde - COES no Estado do Paraná: estratégia para o
enfrentamento do surto de febre amarela no ano de 2019

2º colocado

. Secretaria Municipal de Saúde de São José
do Rio Preto/SP

Impacto financeiro e custo do atendimento do paciente
suspeito de dengue grupo B em um Centro de Hidratação
Referenciado Temporário durante a epidemia de dengue em
São José do Rio Preto, 2019

3º colocado

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

. Categoria Trabalho Autor Colocação

.

Especialização
Ciência de Dados aplicada à mortalidade
infantil

Carlos Augusto Gonçalves Tibiriçá 1º colocado

. Avaliação do Sistema de Vigilância
Epidemiológica da leishmaniose visceral em
municípios prioritários do Estado de
Pernambuco

Laís Ferrari dos Santos 2º colocado

. Contribuições de um sistema tecnológico para
a construção de ecomapas na atenção aos
usuários hipertensos e diabéticos: estudo de
caso com equipes NASF

Kesia Valentim do Nascimento Duarte 3º colocado

.

Mestrado
Business inteligence em vigilância
epidemiológica baseada em dados produzidos
pelos laboratórios de Saúde Pública

Ronaldo de Jesus 1º colocado

. Homicídios e violência prévia contra a mulher
em Pernambuco

Sheyla Carvalho de Barros 2º colocado

. Óbitos por dengue no estado de São Paulo:
análise espaço-temporal

Lidia Maria Reis Santana 3ºcolocado

. Investigação sobre as infecções humanas por
vírus Zika

Raimunda do Socorro da Silva Azevedo 1º colocado

. Doutorado Mobilidade humana e heterogeneidade
espacial: novos elementos para o estudo da
malária na região metropolitana de Manaus

Jaidson Nandi Becker 2º colocado

. História evolutiva, caracterização e vigilância
molecular das diferentes linhagens do vírus
da dengue tipo 1 no Brasil

Fernanda de Bruycker Nogueira 3º colocado

Modalidade III - Experiência bem-sucedida de movimento social

. Intervenção Instituição Colocação

. Projeto Beradeiro Associação Beradeiro/RO 1º colocado

.

. Projeto TransPrevenção: o caminho é a informação Instituto Vida Nova Integração Social Educação e Cidadania/SP 2º colocado

. Teatro Bacurau: vamos juntos eliminar a hanseníase no
Brasil?

Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase/RJ 3º colocado
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