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A RCB vem se construindo, ao longo dos
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No Brasil, existe pouca informação quanto ao

saúde e pesquisadores de Universidades,
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Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
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Bahia, Ceará, Piauí, Pará, Minas Gerais,
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Roraima e Distrito Federal.
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A RCB conta com mais de 100 integrantes
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fungo, diagnóstico e tratamento da doença,
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trabalhos em desenvolvimento nas regiões: N,
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do

Referencia
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Em Brasilia, vários pesquisadores da UnB,

encaminhamentos

Fiocruz e UCB já se dedicavam ao estudo de

implementados, tais como: aprovações de

fungos patogênicos quando a proposta de

projetos de pesquisas em CEPs locais e a

adesão a RCB foi aventada. A iniciativa de

participação com sucesso em alguns certames
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Hoje, coordenada pelo Dr. André Nicola, a

A pesquisa científica relacionada ao trabalho

RCB-DF já mostra avanços nos objetivos

da RCB-DF tem avançado em direção a um

iniciais

conhecimento

que

pretendiam

agregar

mais

profundo

sobre

a

pesquisadores, recursos, formação acadêmica

fisiopatologia da doença e também à melhoria

e melhoria nos serviços de saúde. Uma rede

do diagnóstico, tratamento e prognóstico dos

de

pacientes acometidos pela doença no DF.

comunicação

foi

estabelecida

entre

profissionais de saúde dos hospitais, LACEN
e

pesquisadores

importantes

onde
são

informações
compartilhadas

proporcionando uma melhoria considerável
na captação de dados e também numa rápida
resposta em benefício dos pacientes.
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