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

Centro Colaborador da OPAS/OMS para Leptospirose
Caracterização
Área temática de atuação:

Leptospirose - Serviços de Referência, Ensino, Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico
Data de redesignação:

Data de designação: 25/03/2008
Principais responsabilidades assumidas:
• fornecer cepas de referência do gênero Leptospira para a rede de laboratórios de referencia nacionais e outros
laboratórios reconhecidos na região;
• assessorar laboratórios de referência na identificação e classificação de novos isolados clínicos pertencentes ao
gênero Leptospira;
• auxiliar a implantação de novos serviços de diagnóstico laboratorial da leptospirose para apoio a vigilância epidemiológica da Letospirose na região;
• contribuir em missões delegadas para estudo, vigilância e controle de surtos epidêmicos de leptospirose;
• colaborar com a ampliação do conhecimento sobre a leptospirose na região através da troca de informações e
fortalecimento dos fluxos e sistemas de informação na região; e
• colaborar na construção de capacidade para o diagnóstico da leptospirose, ensino, pesquisa e desenvolvimento
tecnológico na região e de forma global.
Dados da instituição
Instituição:
Fundação Oswaldo Cruz
O Centro Colaborador da OPAS/O
 MS é também o Laboratório de Referência
Vínculo com o SUS:
Nacional para Leptospirose
Responsável:
Martha Maria Pereira
Cargo:
Pesquisador Titular
Site da instituição: www.fiocruz.br
Páginas web:
Site do Centro Colaborador: em construção
Endereço:
Avenida Brasil, 4365 – Pavilhão Rocha Lima – Rio de Janeiro, Brasil
E-mail: mpereira@ioc.fiocruz.br
Telefone: (21) 2270-6565
Fax: (21) 2598-4283
(Diretor)
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Atividades
Principais atividades no Brasil
Atua como Laboratório de Referência Nacional para Leptospirose. A missão principal consiste no apoio ao Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica para a doença.
Nesse sentido, o laboratório oferece serviços de diagnóstico de alta complexidade, estágios e cursos de capacitação de curta-duração. Os serviços de diagnóstico visam principalmente à oferta de testes complementares para
esclarecimentos diagnósticos e apoio em situações emergenciais como surtos epidêmicos em diversas regiões do
país.
As cooperações técnico-científicas interinstitucionais – particularmente com instituições de pesquisa e universidades – representam o eixo ou elemento central no sentido de promover o desenvolvimento científico, tecnológico
e a inovação na área específica.
Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões
O ponto central é a cooperação técnico-científica internacional. As primeiras ações consistem na construção e
operacionalização de uma rede de laboratórios nacionais na região da América Latina e do Caribe.
São fornecidos materiais de referência (cepas, soros, informações técnicas e protocolos) para viabilizar a utilização
de testes comparáveis e referências globais nos países que compõem a rede.
A expectativa é a melhoria na qualidade e fluxo de informações sobre o agravo, tanto no que diz respeito às informações oficiais quanto em outros meios de comunicação dirigidos ao desenvolvimento técnico científico como as
publicações em periódicos científicos.

