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Apresentação
O Projeto Ghente - Estudos Sociais, Éticos e Jurídicos sobre Genomas na área
da Saúde - desde a sua criação, em 2001, é coordenado pela FIOCRUZ e surgiu
para responder a demandas relacionadas às respostas éticas e jurídicas sobre as
conseqüências das novas tecnologias relacionadas ao Acesso e Uso do Genoma
Humano.
Os pedidos de Notas Técnicas, Pareceres e estudos ligados a Reprodução Humana Assistida, Clonagem, Células-tronco, entre outros assuntos, fizeram com que
o Projeto Ghente fosse desenvolvido, com a força de uma equipe multidisciplinar,
com especialistas de diferentes instituições de pesquisa, ensino, organizações governamentais e representantes da sociedade organizada.
Seis anos se passaram e muito foi produzido. A organização de Oficinas de
Trabalho resultou em documentos que subsidiaram o executivo e o legislativo na
formulação de Políticas Públicas em Saúde; O site do Projeto Ghente (www.ghente.org) e da Lista de discussão Ghente-l levou ao grande público as inovações e
as discussões sobre os temas que envolvem o acesso e uso do genoma humano
através de textos de fácil leitura e espaço privilegiado para a troca de informações
(interatividade). As publicações editadas contribuem permanentemente para que
o conhecimento se multiplique pelas bibliotecas brasileiras.
Vivemos um salto tecnológico nesta área. O governo Federal anunciou linhas
de financiamento para pesquisas na área da biotecnologia e após a aprovação da
Lei nº11.105/2005, a chamada “Lei de Biossegurança” passou a concentrar investimento nas pesquisas envolvendo células-tronco adultas e embrionárias. Apesar
do grande potencial para a cura de doenças, ainda não se pode falar de um produto
pronto, acabado. O que temos são pesquisas promissoras, que devem continuar
recebendo o incentivo de todos os setores da sociedade mas que também precisam
ser acompanhadas de perto, para assegurar que o avanço da ciência não perderá
de vista o controle e o rigor necessário para garantir a dignidade humana durante
as pesquisas e experimentos.
O Projeto Ghente através deste livro, se insere como uma das vozes brasileiras
na disseminação de informações relevantes acerca dos temas que cada vez mais
influenciarão a área da biotecnologia. Todos os 29 pesquisadores que integram
esta publicação compartilham o entusiasmo e a esperança de que em um futuro
próximo, o resultado das pesquisas nesta área cheguem ao Sistema Único de Saúde
e estejam ao alcance de todos.
Os Organizadores

