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

Centro Colaborador da OPAS/OMS para Treinamento e
Pesquisa em Controle de Zoonoses UrbanaS
Caracterização
Área temática de atuação:
Treinamento e Pesquisa em Zoonoses Urbanas
Data de designação: 04/02/1994
Data de redesignação: 15/05/2007
Principais responsabilidades assumidas:
• promover a capacitação de gerentes de centros de controle de zoonoses e profissionais responsáveis pelo planejamento dessas ações;
• promover capacitação técnica para profissionais em vigilância, prevenção e controle de zoonoses urbanas e controle de populações animais;
• prestar consultoria técnica para instituições de outros países quando requerido;
• participar em pesquisas ecológicas relacionadas a zoonoses urbanas transmitidas por animais hospedeiros/vetores;
• capacitar profissionais da área da educação para serem multiplicadores de educação em saúde, com enfoque em
bem-estar animal, posse responsável de cães e gatos, noções básicas das zoonoses mais importantes e medidas
da interação com o ambiente;
• desenvolver ações para promover o controle reprodutivo dos animais de estimação e capacitar profissionais;
• desenvolver programas de capacitação e colaborar na execução de projetos específicos com a participação de
comunidade;
• treinar e qualificar agentes de controle animal para o manejo adequado de cães e gatos;
• promoção de estudos sobre as agressões causadas no homem por animais domésticos, assim como esses problemas podem ser evitados.
Dados da instituição
Coordenação de Vigilância em Saúde/Secretaria Municipal de Saúde/
Instituição:
Prefeitura da Cidade de São Paulo
Gerência da Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal
Vínculo com o SUS:
de Saúde da Cidade de São Paulo/SP – Brasil
Responsável:
Ana Claudia Furlan Mori
Cargo:
Gerente
Site da instituição: www.prefeitura.sp.gov.br/covisa
Site do Centro Colaborador: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/
Páginas web:
saude/vigilancia_saude/ccz
Endereço:
Rua Santa Eulália, nº 86 – Santana, São Paulo/SP – Brasil
E-mail: zoonoses@prefeitura.sp.gov.br
Telefone: (11) 3397-8915
Fax: (11) 2221-9823
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Atividades
Principais atividades no Brasil
• Realização de cursos de formação de gerentes de Centros de Controle de Zoonoses.
• Capacitação técnica para profissionais em vigilância, prevenção e controle de zoonoses urbanas e controle de
populações animais.
• Pesquisas ecológicas relacionadas a zoonoses urbanas transmitidas por animais/vetores.
• Participação em conselhos consultivos sobre os vários aspectos da ecologia urbana e zoonoses.
• Capacitação de profissionais da área da educação para serem multiplicadores de educação em saúde, com enfoque em bem-estar animal, posse responsável de cães e gatos, noções básicas das zoonoses mais importantes e
medidas da interação com o ambiente (PVBB).
• Desenvolvimento de ações para promover o controle reprodutivo dos animais de estimação e capacitar profissionais.
• Desenvolvimento de programas de capacitação e colaboração na execução de projetos específicos com a participação de comunidade.
• Treinamento e qualificação de agentes de controle animal para o manejo adequado de cães e gatos.
• Promoção de estudos sobre as agressões causadas no homem por animais domésticos, assim como esses problemas podem ser evitados.
• Análise da situação das zoonoses em áreas urbanas e realização pesquisas sobre mecanismos eficazes para seu
controle.
• Treinamento de profissionais em diagnóstico laboratorial de zoonoses.
• Capacitação em biologia e identificação de espécies de quirópteros, assim como o manejo destas espécies.
• Promoção da capacitação técnica para profissionais em identificação entomológica de diferentes espécies de
animais da fauna sinantrópica de interesse em saúde pública.
• Consultoria no desenvolvimento de programas de formação e qualificação de profissionais para o controle da
fauna sinantrópica, como culicídeos, pombos, abelhas, vespas e roedores.
• Colaboração junto a outros Centros Colaboradores da OPAS/OMS.
Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões
• Realiza cursos de formação de gerentes de Centros de Controle de Zoonoses.
• Participa em conselhos consultivos sobre os vários aspectos da ecologia urbana e zoonoses.
• Realiza o treinamento de profissionais de países membro em diagnóstico laboratorial de zoonoses.
• Presta consultoria técnica para instituições de outros países quando requerido.
• Colabora junto a outros Centros Colaboradores da OPAS/O
 MS.
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