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Agência Fiocruz de No-
tícias (AFN), um dos prin-
cipais veículos noticiosos
da Fundação Oswaldo
Cruz, está totalmente re-

formulada. O espaço, agora mais di-
nâmico e interativo, contará com novos
recursos, como assinatura de feed de
notícias (RSS) e disponibilização de vi-
deorreportagens e podcasts. O site se
consolida como um ambiente ideal
para os usuários que querem encon-
trar informações de credibilidade sobre
estudos e serviços realizados na insti-
tuição. Para jornalistas, será uma fon-
te privilegiada para identificação de
pautas sobre a Fundação, que vão des-
de o desenvolvimento e produção de
novas vacinas e medicamentos, a re-
sultados de diferentes pesquisas com
grande impacto para a saúde pública.

“O lançamento do novo site reafir-
ma os compromissos da Fiocruz com o
controle social, a transparência e a pres-
tação de contas dos recursos aplicados
na instituição. A Agência Fiocruz de
Notícias segue, assim, no firme propó-
sito de permanentemente divulgar as
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nova e apresentará novos conteúdos
todos os meses. Para o lançamento,
foram escolhidas duas temáticas:
Doenças negligenciadas, que inclui
matérias sobre as enfermidades mais
procuradas na busca do site (dengue,
doença de Chagas, malária e tuber-
culose), e Drogas e saúde pública,
que aborda o trabalho que tem sido
feito pela instituição na área.

As seções Vídeos e Podcast apre-
sentam agora parte do conteúdo infor-
mativo do site, antes somente textual,
em formato audiovisual.  E todo o acer-
vo da Revista de Manguinhos agora
também se encontra disponível. Outra
novidade é que as edições do Crisin-
forma, boletim informativo do Cen-
tro de Relações Internacionais em
Saúde, também se encontram orga-
nizados em uma seção própria e dis-
poníveis para download.
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muitas e diversificadas contribuições que
a instituição e seus trabalhadores fazem
ao SUS e à sociedade”, afirma o coor-
denador de Comunicação Social da
Fundação, Wagner de Oliveira. “Quem
acompanhar o site perceberá a vitalida-
de da Fiocruz e as razões para ela ser
reconhecida como um patrimônio pú-
blico. Foram meses de trabalho de dife-
rentes profissionais da Coordenadoria de
Comunicação Social. Valeu a pena”.

Toda a arquitetura, aparência e
acessibilidade do novo site da AFN foi
pensada em parceria com a equipe
de desenvolvimento e comunicação
do Portal Fiocruz. “O projeto de de-
sign não partiu do zero. Buscamos
aproveitar as soluções do Portal Fio-
cruz, renovado em 2012, que demons-
traram-se pertinentes, e também
levamos em conta as demandas es-
pecíficas do produto”, diz Aldo Mou-
ra, um dos coordenadores do Portal.

Além das já conhecidas áreas de
Notícias e Entrevistas, o site apostou
na reformulação de seções como Opi-
nião e Glossário de Doenças. A se-
ção Especiais também está de cara
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