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REUNIÃO COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO GERAL

DE ARBOVIROSES

No dia 13 de dezembro, o Coordenador do
Componente 2, Jonas Brant, a gestora de
projetos, Vanessa Porto e a equipe da
meta 7, Marcela Lopes Santos, Marina
Pissurno e Maria Verônica Galeno se
reuniram com a equipe da Coordenação
Geral de Arboviroses para apresentação
dos resultados das avaliações de sistema
do Aedes e da Dengue.

A realização das avaliações dos sistemas de vigilância da dengue e do Aedes
demonstrou que ambos apresentam problemas relacionado a velocidade entre as
atividades do processo. Os sistemas foram classificados como complexo pela
intrincada rede de instituições envolvidas e pela falta de clareza dos processos
envolvidos. Por outro lado, percebe que o sistema de vigilância da dengue é
flexível, sendo capaz de se adaptar a partir da mudança do cenário
epidemiológico ocorrida com a entrada da Chikungunya e da Zika. O sistema
entomológico ainda apresenta dificuldades na integração de seus sistemas de
informação, ocasionando, por vezes, retrabalho dos profissionais para obtenção
de dados. Em ambos os sistemas, a classificação de utilidade foi baixa o que
mostra que hoje os sistemas não são plenamente capazes de atingir todos os
seus objetivos.
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NOVOS COLABORADORES INGRESSARAM AO TIME

DA META 9 DO COMPONENTE 2
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