Rede de Centros Colaboradores da OPAS/OMS no Brasil: potencialidades e perspectivas

Centro Colaborador da OPAS/OMS para Controle, Treinamento
e Pesquisa em Hanseníase para as Américas
Caracterização
Área temática de atuação:
Hanseníase
Data de designação: 24/11/1998
Datas de redesignação: 27/03/2007
Principais responsabilidades assumidas:
• manter parceria com organismos governamentais e não governamentais de saúde nacionais e internacionais das
Américas em atividades de pesquisa em hanseníase;
• prestar assessoria a OPAS/OMS na elaboração de normas técnicas, políticas públicas para sustentação das atividades de controle da hanseníase;
• oferecer Treinamentos em Hanseníase: curso básico, prevenção de incapacidades, estágio em atividades assistenciais e atividades de controle;
• manter Residência Médica em Dermatologia Tropical;
• dar suporte ao Sistema Nacional de Informação de Agravos na área de Hanseníase;
• promover a participação de equipe multidisciplinar na atenção aos pacientes com Hanseníase; e
• participação da equipe técnica em encontros seminários e congressos sobre temas relacionados às atividades
como Centro Colaborador OPAS/OMS.
Dados da instituição
Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta
Instituição:
(FUAM)
Vínculo com o SUS:
Integrante do SUS como fundação pública estadual de saúde
Responsável:
Adele Schwartz Benzaken
Cargo:
Diretora- Presidente FUAM
Diretora do Centro Colaborador
Maria da Graça Souza Cunha
Site da instituição: www.fuam.am.gov.br
Páginas web:
Site do Centro Colaborador: www.fuam.am.gov.br
Endereço:
Rua Codajás, 24 - Cachoeirinha 69 065-130
E-mail: fuam@fuam.am.gov.br
Telefone: (92) 32128302
Fax: (92) 32128352
mcunha@fuam.am.gov.br
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Atividades
Principais atividades no Brasil
Atua como Centro de Referência Estadual e Nacional em Hanseníase.
Oferece estágio e treinamentos em hanseníase (clínica, laboratório, prevenção de incapacidades físicas, sistema de
informações e atividades de gerenciamento das ações de controle).
Coordena as atividades de controle da hanseníase no estado do Amazonas.
Assessora o Ministério da Saúde do Brasil na elaboração de políticas públicas na área da hanseníase.
Desenvolve atividades de estudos multicêntricos, pesquisas clínicas e operacionais na área da hanseníase em
parceria com outras instituições nacionais de pesquisa.
Presta suporte ao sistema nacional de notificação de agravos (Sinan).
Atua como instituição pública estadual integrante do SUS para o controle da hanseníase e outras dermatoses de
interesse sanitário.
Realiza monitoramento periódico para validação do indicador de detecção de casos, vigilância de contatos, assim
como para os indicadores de qualidade da assistência aos pacientes atingidos pela hanseníase.
Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões
Participação de técnicos da FUAM na elaboração e aperfeiçoamento de normas técnicas e políticas de saúde em
hanseníase para sustentação das atividades de controle.
Presta assessoria a OPAS/OMS e organizações não governamentais internacionais na busca por assegurar serviços
de qualidade para o diagnóstico, tratamento, e assistência as pessoas acometidas pela hanseníase.
Oferece campo de estágio e treinamentos em hanseníase e outras dermatoses de interesse em saúde pública para
técnicos da América Latina e de países europeus como Espanha e Portugal.
Participa de ensaios clínicos multicêntricos na avaliação de alternativas terapêuticas na hanseníase, coordenados
pela OMS, e de pesquisas clínicas e operacionais na área da hanseníase em parceria com instituições de pesquisa
de outros países endêmicos em hanseníase.
Observações gerais
O funcionamento da instituição é das 07:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira e, havendo necessidade
de facilitar contato com a Diretora Presidente da FUAM poderá ser utilizado o número de telefone celular (92)
91160135. Para contato com a pessoa que atua como Diretora do Centro Colaborador poderá ser usado o telefone celular (92) 99855161.

