Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde - OPAS/OMS

Centro Colaborador da OPAS/OMS em Prevenção, preparativos
e resposta a situações de emergência química
Caracterização
Área temática de atuação:
Segurança química e ambiente
Data de designação: 4/9/1992
Data de redesignação: 27/11/2006
Principais responsabilidades assumidas:
• realização de pelo menos três reuniões técnicas com representantes do Programa de Preparativos para Desastres
(PED) em países da América Latina, visando o levantamento de informações a respeito da situação atual dos
países em relação ao tema prevenção, preparação e capacitação para respostas a emergências químicas de forma
a aprimorar os sistemas existentes;
• participação dos profissionais do Centro Colaborador em seminários, congressos e workshops sobre o tema emergências químicas para atualização dos conhecimentos, estabelecimento de contatos com representantes de outros
países e divulgação das atividades do Centro Colaborador;
• elaboração e publicação de guias técnicos relacionados a prevenção, preparação e resposta a emergências químicas;
• preparação e realização de Cursos sobre prevenção, preparação e resposta a acidentes químicos, para profissionais da OPAS/PED e dos países da América Latina, incluindo capacitação de agentes multiplicadores no tema. Tais
cursos poderão ser realizados em qualquer país da América Latina;
• capacitação para o atendimento a emergências químicas, na Cetesb em caráter de estágio não superior a 15 dias,
de profissionais da América Latina; e
• apoio aos países na resposta a emergências químicas.
Dados da instituição
Instituição:
Cetesb
Vínculo com o SUS:
Responsável:
Fernando Cardozo Fernandes Rei
Cargo:
Diretor- Presidente
Site da instituição: www.cetesb.sp.gov.br
Site do Centro Colaborador: www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/emergencia.
Páginas web:
asp
Avenida Professor Frederico Hermann Jr, 345, Alto de Pinheiros, São Paulo,
Endereço:
SP
E-mail: tdoe@cetesbnet.sp.gov.br
Telefone: (11) 3133 4000
Fax: (11) 31333986
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Principais atividades no Brasil
Apoio aos estados nas ações de prevenção, preparação e resposta às emergências químicas.
Elaboração de material técnico sobre o tema.
Participação em eventos técnicos.
Realização de cursos e treinamentos.
Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões
Realização de cursos e treinamentos.
Participação em eventos técnicos.
Realização de levantamento de informações sobre o sistema de resposta a emergências químicas dos países.
Participação na resposta às emergências químicas.

