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istoricamente a Fiocruz é uma instituição devotada a co-
nhecer e investigar os grandes problemas sociais brasilei-
ros e contribuir com respostas para a superação deles. Ao
longo das décadas, uma numerosa legião de pesquisado-

res se imbuiu dessa missão, esquadrinhando as mazelas que acompa-
nham o povo brasileiro desde sempre. Essa ação, que se reflete em
pesquisas, dissertações, teses e projetos variados ganhou, a partir de
2009, uma centralidade ainda maior na estrutura organizacional da
Fundação com o estabelecimento da Coordenadoria de Cooperação
Social, ligada à Presidência da instituição. Essa coordenadoria é res-
ponsável pelo investimento em tecnologias sociais e tem por meta
manter um diálogo com os movimentos sociais para buscar um de-
senvolvimento equânime, justo e sustentável para aqueles setores da
população que vivem em territórios favelizados. É um conceito de
atuação em rede, horizontal e solidária, que reforça parcerias com
essas comunidades e financia, por meio de editais, projetos originári-
os desses próprios territórios e que têm por objetivo a ampliação da
cidadania e a diminuição das desigualdades. Esta edição da Revista
de Manguinhos apresenta alguns desses projetos.

A publicação também aborda outra tradição da Fiocruz: as ações
incorporadas ao Sistema Único de Saúde. Nos últimos anos, estudos
desenvolvidos na Fundação contribuíram fortemente com o SUS ao
fornecer subsídios para a composição de manuais e guias de diagnós-
tico, tratamentos (guidelines) e guias de vigilância epidemiológica para
doenças infecciosas. O pioneirismo da instituição se verifica ainda na
área de dengue, em que o projeto Eliminar a Dengue: Desafio Brasil,
trazido ao país pela Fiocruz, é uma operação científica em andamen-
to aqui e em outras quatro nações. O projeto utiliza a bactéria Wolba-
chia para bloquear a transmissão do vírus da dengue pelo mosquito
Aedes aegypti, de forma natural e autossustentável, e vem sendo
experimentado no Rio de Janeiro e em Niterói.

Esta revista traz ainda reportagens sobre o novo prédio de la-
boratórios da Escola Nacional de Saúde Pública, sobre os medicamen-
tos de Farmanguinhos que beneficiarão portadores de doenças
negligenciadas, sobre as escavações arqueológicas que estão trazen-
do à tona o passado da ocupação do campus da Fiocruz e sobre um
inovador teste de diagnóstico de hepatite A que é mais simples, mais
barato e bioético, entre outros assuntos que requerem a sua aten-
ção. Antes de concluir, ressalto ainda que este ano a Fiocruz vai lem-
brar os dez anos de falecimento de Sergio Arouca e de seu legado,
com eventos e atividades.

Boa leitura!

Paulo Gadelha
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
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Estátua de Sergio Arouca no campus da Fiocruz (foto de André Az)
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