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Fiocruz recebe
credenciais
dos serviços
de referência

Proposta
de Regimento
Interno é
aprovada

Arte sobre foto do arquivo CCS/Fiocruz

A Fiocruz recebeu as credenciais dos serviços nacionais e
regionais de referência do Ministério da Saúde. O secretário nacional de Vigilância em Saúde do
Ministério, Jarbas Barbosa, comentou o trabalho que foi realizado para que se chegasse ao
credenciamento dos serviços de
referência da Fundação. “Fico
com a certeza de que, com o trabalho desses laboratórios credenciados, teremos segurança nos
diagnósticos”, afirmou. O secretário lembrou os primeiros passos da caminhada que culminou
com o reconhecimento e disse
que a secretaria tornou transparente este processo ao definir atividades e garantir recursos aos
laboratórios. Ele disse que a secretaria coordenará o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica,
atuando com uma visão de “vigilância epidemiológica expandida”
que vinha sendo desenvolvida
pelo Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi).
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A plenária do Congresso
Interno da Fiocruz, em sessão
extraordinária, aprovou a ratificação da proposta do Regimento Interno - que formaliza a organização e o funcionamento da
instituição -, elaborada como requisito administrativo-legal da
publicação do decreto nº 4.725,
de 9 de junho de 2003, que
aprova o Estatuto da Fiocruz e
foi assinado pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Para o presidente da Fiocruz,
Paulo Buss, essa é a consagração
do modelo de gestão participativa da Fundação. “Demonstramos
maturidade política ao aprovar um
regimento depois de anos de luta.
Vamos continuar assegurando que
Fiocruz se desenvolva e se desempenhe como importante instituição da saúde”, disse ele.

Curso de
biossegurança
da Fiocruz
é premiado
O curso de aperfeiçoamento
em biossegurança a distância da Fiocruz, coordenado pelo pesquisador do Departamento de Ciências
Biológicas/Ensp Pedro Teixeira, foi
o vencedor do Prêmio de Excelência Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed/Embratel
2003), na categoria Estudo de Caso.
O prêmio tem por finalidade incentivar o desenvolvimento de práticas inovadoras e de pesquisa em
educação a distância no Brasil.
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Ciência
na Amazônia
O Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane (CPqLMD),
unidade da Fiocruz em Manaus,
é uma das instituições participantes do Comitê de Ciência e Tecnologia em Saúde da Região Amazônica. Um dos objetivos do
Comitê é reforçar a integração das
instituições de ciência, tecnologia e saúde na região, de forma
a identificar potencialidades e dificuldades e propor um plano de
trabalho para a definição de
ações prioritárias. Um outro ponto
importante é buscar a aproximação entre a produção de conhecimento e a política nacional de
saúde voltada para a melhoria das
condições de vida da população.

Cartilha explica
efeitos adversos
pós-vacinação
Em 2003, mais de 12 milhões
de pessoas acima de 60 anos foram imunizadas contra o vírus da
gripe e a quantidade de crianças
menores de cinco anos vacinadas
na primeira etapa da campanha
contra a poliomielite passou de
nove milhões. Agora, uma cartilha
para profissionais de saúde traz
novos indicativos ao abordar as
reações provocadas pelas vacinas.
Por solicitação do Programa Nacional de Imunização, o Núcleo de
Saúde Coletiva da Escola Politécnica da Fiocruz desenvolveu a
Cartilha de eventos adversos pósvacinação. O objetivo é tornar os
trabalhadores de nível médio que
atuam em salas de vacina mais informados sobre eventos adversos
depois da vacinação e, conseqüentemente, esclarecer a população.

Lançados
documentário e
fotobiografia de
Oswaldo Cruz
Ferozmente atacado por seu
espírito obstinado e à frente do
seu tempo, um dos mais importantes médicos sanitaristas da história da saúde pública brasileira
é lembrado e revivido em vídeo,
livro, exposição e almanaques
culturais. Quase 90 anos após sua
morte, Oswaldo Cruz é o homenageado deste ano do Projeto
Memória. O videodocumentário,
o livro fotobiográfico e o inventário analítico da obra do sanitarista, distribuídos gratuitamente
para cinco mil bibliotecas e
videotecas brasileiras, foram lançados no Centro Cultural Banco
do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro, em agosto.
Criado em 1997, o Projeto
Memória - uma parceria entre a
Fundação Banco do Brasil e a
Odebrecht - traz à tona vida e
obra de personalidades e fatos
que marcaram a história do país.
A edição deste ano, que homenageia o sanitarista que implantou campanhas de saúde pública
no Brasil do início do século 20,
conta com o apoio da Fiocruz.

História
recuperada
O Dicionário histórico-biográfico das ciências da saúde
no Brasil (1832-1930) < http://
www.dichistoriasaude.coc.
fiocruz.br> , desenvolvido pelo Departamento de Pesquisa da Casa
de Oswaldo Cruz (COC), tem como
objetivo a reconstituição histórica
das ciências da saúde no Brasil,
através da identificação e análise
das trajetórias das principais personalidades, instituições e associações relacionadas com a história
deste campo científico, apresentadas sob a forma de verbetes e
disponibilizadas via internet.
Estão online 68 verbetes: 39
de instituições de ensino, 16 de instituições de pesquisa, 12 de associações profissionais e sociedades
médicas e um de biografia.

Vídeo sobre
hansenianos
ganha IV Mostra
Nacional
A quarta edição da Mostra
Nacional de Vídeos em Saúde da
Fiocruz teve mais de 230 inscritos, quase 50% acima da edição
passada, com o aumento das produções feitas especialmente para
a competição. O grande vencedor foi Os melhores anos de nossas vidas, filme sobre hansenianos. Houve ainda o Prêmio
Especial Fome Zero, para Fome:
a dor do vazio, do projeto Comunicar da PUC do Rio de Janeiro.
A mostra reúne trabalhos de
ONGs, produtores independentes, secretarias de Saúde e produtoras de vídeo. Não são estabelecidas restrições técnicas nem
pré-seleção.
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O ‘conservador’
que foi radical
na defesa da
saúde pública
Morreu em julho, em
Brasília, aos 72 anos, o exministro da Saúde e da Educação Carlos Sant’Anna. Ele
estava internado no hospital
Santa Luzia devido a problemas cardiovasculares e complicações em decorrência de
diabetes e hipertensão. Também ex-deputado federal
pelo PMDB, Sant’Anna foi líder do governo de José
Sarney na Câmara durante a
Assembléia
Constituinte.
Com a Fiocruz, manteve
sempre estreita relação,
apoiando os movimentos e
idéias da reforma sanitária na
Constituinte, no Congresso
Nacional e junto ao Executivo. Sant’Anna nomeou o sanitarista Sergio Arouca, em
1985, para a Presidência da
Fiocruz, abrindo caminho
para o bem-sucedido movimento de gestão participativa implantado na Fundação.
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