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Centro Colaborador da OPAS/OMS para Controle de
Qualidade de Sorologia em Bancos de Sangue
Caracterização
Área temática de atuação:
Serviço de Hemoterapia e produtos
Data de designação: 01/05/1996
Data de redesignação: 22/01/2010
Principais responsabilidades assumidas:
• organizar e coordenar o Programa Regional de Avaliação Externa de Desempenho em Sorologia;
• produzir e distribuir painéis de soros, duas vezes ao ano, a 40 países na região das Américas (19 na América Latina
e 22 no Caribe), para análises dos testes de triagem para HIV, HBsAg, HCV, Sífilis e doença de Chagas;
• analisar e comparar os resultados dos laboratórios participantes;
• informar os laboratórios participantes do seu desempenho no programa e elaborar o relatório regional;
• identificar as falhas ou os desempenhos não satisfatórios, propor e colaborar atividades de treinamento;
• apoiar a avaliação da qualidade dos testes de triagem sorológica de doadores, estudar estratégias e metodologias;
e
• participar de reuniões regionais.
Dados da instituição
Instituição:
Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo
Vínculo com o SUS:
Vinculado à Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo
Responsável:
Dalton de Alencar Fischer Chamone
Cargo:
Diretor Presidente
Site da instituição: http://www.prosangue.sp.gov.br
Páginas web:
Site do Centro Colaborador: Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 prédio dos ambulatórios 1º andar.
Endereço:
Cerqueira Cezar – São Paulo – SP CEP: 05403-001
E-mail: otanimarcia@uol.com.br
Telefone: (11) 3061 5544 ramal: 353 Fax: (11) 3088 8317
Atividades
Principais atividades no Brasil:
• Implementação do Programa de Avaliação Externa de Desempenho para Teste diagnóstico de T. cruzi nos laboratórios da Rede Nacional do SUS - LACEN (AEQ-Chagas) com o CGLAB do Ministério da Saúde.
• Desenvolvimento de algoritmos confirmatórios para amostras repetidamente reagentes.
• Desenvolvimento de cursos de capacitação em pesquisa em Banco de Sangue.
• Desenvolvimento de projetos de pesquisa de interesse a segurança transfusional.
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Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões:
Curso de Capacitação em controle de qualidade – vários países da América Latina.
Implementação do teste diagnóstico de T. cruzi na Guiana.
Programa de Avaliação Externa de Desempenho Regional da OPAS na América Latina e no Caribe.
Desenvolvimento do Painel de T. cruzi referencia internacional da OMS.
Participação de reuniões de consulta para a implementação do acesso universal do sangue seguro.
Desenvolvimento de cursos de capacitação em pesquisa em Banco de Sangue
Desenvolvimento de projetos de pesquisa em conjunto com outros países da América Latina.

