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magine as seguintes cenas: num município da Região
Norte do Brasil, um guarda sanitário participa pelo com-
putador de um animado debate sobre o controle de
doenças; no interior do Ceará, enfermeiras pesquisam na

internet textos sobre vigilância nutricional e alimentar; em São Paulo,
um aluno prepara-se para entregar por e-mail um trabalho sobre os
impactos da violência no campo da saúde; por fim, no Sul, técnicos de
uma maternidade reúnem-se para baixar pesquisas sobre gestão em
saúde materno-infantil. Cenas que podem estar ocorrendo neste
instante devido aos cursos a distância que a Fiocruz oferece.

É bom, muito bom, parar e pensar que a nossa instituição está
envolvida nessa importante tarefa. Entre os avanços que o advento
da internet permitiu, a ampliação do acesso dos trabalhadores da
saúde à educação certamente foi um ganho inestimável. Os números
que esta edição da Revista de Manguinhos traz em reportagem de
capa comprovam isso e indicam o que é hoje o ensino a distância na
Fundação. Temos mais de 19 mil alunos formados desde 1998 e
outros 21 mil matriculados fazendo cursos de atualização, aperfeiçoa-
mento, especialização e em nível técnico. Quantas cenas estimulan-
tes para imaginar como perfeitamente reais.

Bom também é constatar que a Rede de Genômica e Proteômica
da Fiocruz movimenta nossos laboratórios em pesquisas que podem
significar novos medicamentos, vacinas e kits de diagnóstico, como
revela outra reportagem desta edição.

Mas o roteiro desta Revista de Manguinhos conta muito mais: a
produção e a distribuição da alfapoetina humana recombinante, usada
para controle da insuficiência renal crônica; o importante trabalho que
o Centro de Estudos sobre Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, o
Cesteh, desenvolve sobre os efeitos da exposição ao amianto, fibra
mineral usada em algumas indústrias que ainda põe em risco a vida de
20 mil trabalhadores brasileiros; os 20 anos do isolamento do vírus HIV-1
e as novidades sobre a pesquisa básica em dengue.

Uma pauta que, de certa forma, retrata parte do esforço diário da
Fiocruz em busca da continua melhoria dos indicadores de saúde no Brasil.

Boa leitura.

Paulo Marchiori Buss
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
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Pavilhão da Peste, de 1904, um dos prédios tombados
pelo Patrimônio Histórico no campus da Fiocruz




