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Fiocruz lança Centro de Informação em Saúde Silvestre 
 
Com a presença de representantes ministeriais e pesquisadores de 
diversas instituições, foi lançado, na Fiocruz, o Centro de 
Informação em Saúde Silvestre - CISS. O centro é um espaço virtual 
projetado para consolidar informações sobre a circulação, na 
fauna silvestre, de patógenos que possam vir a acometer 
humanos, e buscar sua interface com mudanças ambientais, 
avaliando os impactos da perda da biodiversidade sobre a saúde. 
(foto Peter Ilicciev) - Clique aqui para ler a matéria na íntegra.  

 

 
Inovação tecnológica 
 
Clique aqui para conhecer os kits de diagnóstico rápido desenvolvidos pelo ICC 
com apoio de Biomanguinhos, que permitem detectar hantavírus e arenavírus em 
populações de roedores silvestres e assim, colaborar com o planejamento de 
ações de prevenção e com a vigilância em saúde.  

 

Baixe a versão beta do aplicativo SISS para seu Android  
 
O Sistema de Informação em Saúde Silvestre – SISS é a plataforma 
computacional essencial e inerente ao funcionamento do Centro de Informação 
em Saúde Silvestre. 
O aplicativo pode ser instalado no seu aparelho Android, pelo acesso ao site  ou 
diretamente pela captura do QR Code na imagem ao lado. 
Em breve o SISS estará disponível para celulares com Sistema Operacional IOS e 
para desktop. 
 

 

Rede de Laboratórios em Saúde Silvestre(ReLSS) 
 

A Rede de Laboratórios em Saúde Silvestre se constitui 
voluntária e estrategicamente, de modo a atender às 
demandas para o diagnóstico de agentes etiológicos 
circulantes em animais silvestres no País que apoiem tanto as 
ações de vigilância e prevenção da saúde humana e animal e 
os planos de ação para a conservação das espécies e 
ecossistemas brasileiros, quanto à implantação de 
empreendimentos em modelos sustentáveis.  
Clique aqui para conhecer a missão, os objetivos e os 
laboratórios participantes da ReLSS. 
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