
IEPA Early Intervention in Mental Health Inc.
PO Box 143, Parkville VIC 3052, Australia

T: +61 3 9966 9147 • E: secretariat@iepa.org.au

www.iepa.org.au
www.iepaconference.org

@IEPAnetwork

Intervenção Precoce na Saúde Mental

ASSOCIAÇÃOGRATUITAIEPA

Intervenção Precoce na Saúde Mental

Torne-se um

MEMBRO
DA IEPA

África
1%

Ásia
8%

Europa
42%

América do Norte
25%

América do Sul
2%

Oceania/Austrália
22%

IEPA Associação por região

Mais de 6.000 membros e
em crescimento contínuo
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Benefícios da associação
A associação conecta pessoas com interesses afins e
as mantêm atualizadas sobre diversas pesquisas de
intervenção precoce, avanços nos serviços e
oportunidades. 

A associação inclui:

Sobre a IEPA
Intervenção Precoce na Saúde Mental tem suas
origens na mudança de paradigma nos serviços
para psicose, que teve início na década de 1990 e
agora estende a abordagem de intervenção
precoce a todas as áreas da saúde mental.

A IEPA aceita membros de todos os campos de
atuação e incentiva a diversidade em termos de
país de residência, formação profissional e nível
de conhecimento e interesse de seus membros. 

A IEPA realiza uma conferência internacional 
a cada dois anos, oferecendo uma excelente
oportunidade para compartilhar 
experiências e trocar ideias. 

Atualmente, a associação é gratuita
e aberta a todos os  interessados na 
área de intervenção precoce em 
saúde mental.

Para mais informações sobre 
a conferência, consulte o site 
da conferência da IEPA em 
www.iepaconference.org

Acesso livre gratuito ao
periódico Early
Intervention in
Psichiatry Journal

Desconto de 25% em
todos os livros e revistas
da Wiley Online Library

Registro com desconto
para a Conferência
Internacional Bienal da
IEPA

Boletim eletrônico
trimestral para os
membros com as
atualizações mais
recentes sobre
intervenção precoce

Privilégios de voto na
Assembleia Geral
Anual da IEPA

Privilégios de voto para a
eleição do Conselho da
IEPA

A IEPA é uma rede
internacional de pessoas
envolvidas no estudo e
tratamento das fases iniciais
dos transtornos da saúde
mental, assumindo uma
abordagem trans-diagnóstica.

Associe-se à IEPA
Para se associar gratuitamente à IEPA, use nosso
formulário de inscrição on-line disponível em
www.iepa.org.au/membership

Somos globais
A IEPA é uma rede internacional sem fins lucrativos
de pessoas envolvidas no estudo e tratamento das
fases iniciais dos transtornos da saúde mental,
assumindo uma abordagem trans-diagnóstica

Mais 
de 95 países
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