Compromissos pactuados na Reunião PNEFA 2018
Dia
1/10/2018

Ação

Prazo até

Principal responsável

Andamento em 01/11/2018

Enviar sugestões à DIFA quanto a planilha de vacinação

9/10/2018

SVEs e SFAs

Todas as sugestões recebidas na DIFA foram avaliadas, respondidas e incorporadas

Apresentar lista de produtos para armazenar/transportar e meios de conservação mais
adequados para cada tipo de amostra

12/10/2018

CGAL e Lanagros MG, RS, PE e PA

Enviado por e-mail pelo Anselmo à DIFA que compartilhou com todas as listas de
transmissão

Indicar Suplente ou chefia imediata à DIFA

19/10/2018

SFA-AL, SFA-BA, SVE-RN, SVE-SE

Não recebida a informação do SVE-RN (IDIARN) e do SVE-SE (EMDAGRO)

4/10/2018

Avaliar e enviar sugestões do manual de atividades à DIFA

19/10/2018

SFAs e SVEs

Todas as sugestões recebidas na DIFA foram avaliadas, respondidas e incorporadas

05/10/2018

Apresentar uma proposta com uma metodologia para atualização cadastral

30/10/2018

SVEs do nordeste (SVE BA responsável pela formulação da
proposta conjunta)

Não recebido

Implantar nova planilha de vacinação

31/10/2018

SVEs e SFAs

Enviado por e-mail pela DIFA para as listas de transmissão pnefa.sve e pnefa.sfa.
Será incorporada no manual de revendas em revisão

3/10/2018

Criação dos grupos gestores e administração da CATIR

31/10/2018

SFAs e SVEs

Estados pendentes da criação do Grupo Gestor: AL, AP, CE, MG, PB e RN.
Estados pendentes da carta do governador: AL, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MT, PB,
PE, RN, RS, SE, TO

4/10/2018

Usar como guia o manual de atividades dos pontos focais do PNEFA nas UFs

31/10/2018

SFAs e SVEs

Enviado a todos dia 01/11/2018

4/10/2018

Avaliar e enviar sugestões do Modelo e método de supervisão de atividades à Angela (DIFA)

31/10/2018

SFAs e SVEs

Todas as sugestões recebidas na DIFA foram avaliadas, respondidas e incorporadas.
Encaminhada a nova planilha padrão em 01/11/2019

5/10/2018

Finalização da definição de caso e procedimentos para Investigações vesiculares em suínos

31/10/2018

DIFA (Diego)

Definição de caso e procedimento definido e descrito no processo SEI
21000.028982/2017-21. Aguardando publicação dos ofícios circulares

Atualizar e publicar Manual de revendas

31/12/2018

GT e DIFA (Luiz Cláudio)

Em andamento

3/10/2018

Estabelecer responsável do SVE pelo estudo da sensibilidade dos componentes do sistema de
vigilância (via ofício)

31/12/2018

SVEs

3/10/2018

Estabelecer responsável do SVE pelo estudo de identificação de áreas de maior risco para
Febre Aftosa (NÃO pode ser o mesmo responsável pelo estudo de sensibilidade) (via ofício)

31/12/2018

SVEs

5/10/2018

Revisão do Plano de Ação Vol.I

31/12/2018

DIFA (Luiz)

Em andamento. GT já convidado e aguardando publicação de portaria

05/10/2018

Realizar Termo de Cooperação Técnica com algum laboratório no Estado, dando prioridade
para laboratórios oficiais estaduais, para produção dos meios de conservação de amostra
utilizados no PNEFA

31/12/2018

SVEs e SFAs (em conjunto)

Até o momento sem informação de nenhum Estado.

2/10/2018

Criar e implantar nova planilha para consolidação dos dados semestrais de vigilância para a
Febre Aftosa

30/3/2019

DIFA (Diego)

Participação de reunião no Panaftosa para discussão dos dados da planilha Cosalfa.
Em andamento.

5/10/2018

Revisão da IN 44

2/4/2019

GT e DIFA (Diego)

Publicado GT. Em andamento

3/10/2018

Estabelecer o projeto com cronograma para realização do estudo da sensibilidade dos
componentes do sistema de vigilância

30/4/2019

SVEs

Até o momento sem informação de nenhum Estado.

05/10/2018

1/10/2018

1/10/2018

1/10/2018

01/11/2018

Em andamento. Difa encaminhou por e-mail para as listas de transmissão uma
descrição do estudo a ser realizado e uma planilha modelo para organização dos
dados (em 01/11/2018)
Em andamento. Difa encaminhou por e-mail para as listas de transmissão uma
descrição do estudo a ser realizado e uma planilha modelo para organização dos
dados (em 01/11/2018)
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Dia

Ação

Prazo até

Principal responsável

Andamento em 01/11/2018

3/10/2018

Estabelecer o projeto com cronograma para realização do estudo para identificação de áreas
de maior risco para Febre Aftosa

30/4/2019

SVEs

Até o momento sem informação de nenhum Estado.

3/10/2018

Apresentar proposta da delimitação da área do Bloco

30/4/2019

SVEs do BA, PA, MA, PI, PE, AL com parecer da SFA

Até o momento sem informação de nenhum Estado.

4/10/2018

Realizar análise da vigilância passiva dos anos de 2016 a 2018 quanto a síndromes vesiculares,
usando método e indicadores padronizados e encaminhar à DIFA via SEI. Fazer a partir de
2019, análises anuais com metas

30/4/2019

SFAs e SVEs

Até o momento sem informação de nenhum Estado.

4/10/2018

Apresentar à DIFA projeto de capacitação pelo SEI / PAEC para realização do treinamento do
Plano de Ação (atendimento a suspeita)

1/6/2019

SFAs (Prioridade, estados que não tiveram treinamento)

Já recebida a solicitação de treinamento de 3 Estados. Todos que queiram realizar
treinamento em 2019 devem enviar solicitação à DIFA com data proposta até final do
ano

5/10/2018

Publicação do Plano de Ação vol. II

30/6/2019

DIFA (Luiz)

Não iniciado

Atualizar e publicar Manual de vigilância
Realizar reunião anual dos pontos focais do PNEFA, durante a execução do PE 2017-2026,
para monitorar o andamento das ações do programa (preferencialmente na primeira semana
de outubro)

30/9/2019

DIFA (Paula Schiavo), SEAPI-RS, SFA-SC e Lanagro MG

Não iniciado

30/10/2019

DIFA

Não iniciado

30/03/2019 (anualmente)

SFAs e SVEs

Recebido de 1 estado após a reunião para ações em 2018. Aguardando das 27 Ufs
para 2019

1/10/2018
05/10/2018

2/10/2018

Estabelecer Termo de Cooperação Técnica com o SVE e abrir processo SEI solicitando recursos
à DIFA para custeio de ações de vigilância, caso necessário

4/10/2018

Realizar supervisão, conjunta, do PNEFA com o novo modelo, semestralmente

A partir de 01/12/2018

SFAs e SVEs

Não iniciado

4/10/2018

Para realizar treinamentos ofertados pela DIFA, o candidato deve possuir treinamento em
EXCEL (encaminhar certificado avançado à DIFA)

A partir de 04/10/2018

SFAs e SVEs

Curso de excel / QGIS a ser realizado pela DIFA no período de 11 a 14/12 com 5
inscritos até o momento. Inscrições serã recebidas até dia 11/11 ou até chegar ao
número de 8 inscritos.

2/10/2018

Enviar relatório semestralmente, independente da época da vacinação

Até 30 dias após a última etapa de
vacinação do semestre

SVEs e SFAs, especialmente AP, AM, PA, TO

Não iniciado

2/10/2018

Abrir Processo SEI com o Plano de Ação, caso necessário, para municípios com indicadores
abaixo do preconizado por cada UF

Até 30 dias após a última etapa de
vacinação do semestre

SFAs

Não iniciado

2/10/2018

Enviar banco de mídias

Até 30 dias após a última etapa de
vacinação do semestre

SVEs e SFAs

Diversos Estados estão compartilhando via e-mail suas mídias.

2/10/2018

Realizar análise semestral dos dados de vigilância e propor Plano de Ação, caso necessário,
para municípios com indicadores abaixo do preconizado por cada UF

Até 30 dias após o envio do relatório
semestral (a partir de 2019)

SVEs e SFAs

Não iniciado

01/11/2018
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