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10. CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E FATORES BIOLÓGICOS DE 

RISCO  

CARGA HORÁRIA: FUNCIONAMENTO DE ATÉ 20 HORAS SEMANAIS - TEMPO 06 (SEIS) 

HORAS SEMANAIS 

FUNCIONAMENTO DE ACIMA 20 HORAS SEMANAIS - TEMPO 12 (DOZE) HORAS SEMANAIS 

 

Os Centros de Controle de Zoonoses e Fatores Biológicos de Risco (CCZ), são 

estabelecimentos nos quais se desenvolvem as atividades de vigilância ambiental, o 

controle de zoonoses e doenças transmitidas por vetores e reservatórios.  

O Responsável Técnico (RT), quando no exercício de suas funções, deve: 

a) colaborar na orientação, coordenação e gerenciamento dos programas de 

controle de zoonoses, roedores e vetores; 

b) desenvolver projetos de educação em saúde destinados aos cidadãos; 

c) garantir a prevenção das doenças infecciosas dos animais e a higiene das 

instalações; 

d) orientar sobre a qualidade e adequação da alimentação dos animais internados; 

e) fazer cumprir todos os atos que impliquem a adequação quanto da captura dos 

animais; 

f) orientar sobre incidências de zoonoses e procedimentos de saúde pública; 

g) notificar as autoridades sanitárias sobre a ocorrência de enfermidades zoonóticas, 

diagnosticadas por profissionais qualificados, acompanhadas por um laudo técnico, 

de um RT ou de outro profissional designado para o assunto específico; 

h) atentar para que o setor no qual exerça sua função possua formulários de 

serviços que propiciem segurança e garantia, a ele e a seus usuários, tais como 

termo de compromisso de doação, termo de compromisso de adoção, fichas 

cadastrais, recibos de pagamento, prontuários e outros; 

i) capacitar o pessoal atendente e funcionários de campo, para que possam prestar 

informações e tratamento adequado aos cidadãos, e manejar respeitosamente os 

animais, garantindo-lhes o bem-estar; 

j) usar adequadamente a área de isolamento garantindo que animais doentes não 

tenham contato com os sadios; 

k) quanto aos medicamentos (anestésicos, psicotrópicos, tranquilizantes), mantê-los 

em lugar seguro, de preferência em armário que possa ser fechado com chave; 
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l) dar especial atenção ao acondicionamento, manutenção e armazenamento de 

vacinas e antígenos, controlando rigorosamente as condições de temperatura dos 

refrigeradores; 

m) desenvolver atividades relacionadas à higiene do ambiente, separação, 

destinação dos resíduos sólidos de saúde e estocagem dos insumos, estabelecendo 

um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS); 

n) garantir a observância dos direitos e do bem-estar dos animais; 

o) na aplicação dos procedimentos e métodos de eutanásia, atender o que prevê a 

Resolução CFMV N° 1000/12; 

p) promover a capacitação do pessoal quanto aos cuidados na aplicação de 

inseticidas, raticidas e/ou outros produtos, e seu efeito no meio ambiente, evitando 

danos à natureza; 

q) conhecer o mecanismo de ação dos produtos químicos sobre as pragas e 

vetores; 

r) conhecer o ciclo de vida das pragas e vetores a serem combatidos; 

s) conhecer e orientar sobre o poder residual e toxicidade dos produtos utilizados; 

t) garantir a utilização de produtos com prazo de validade adequado; 

u) fazer cumprir todas as normas de segurança dos trabalhadores e de seus 

equipamentos; 

v) estar ciente e cumprir a legislação pertinente à vigilância na sua área de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


