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xpandir as fronteiras de atuação, promover intercâmbios, buscar
parcerias para promoção da saúde pública e para o avanço da
ciência, estejam onde estiverem nossos interlocutores. Desde as
primeiras gerações de pesquisadores, a  trajetória da Fundação
Oswaldo Cruz tem sido marcada por esse olhar para fora dos

muros da instituição.  Só para ficar em dois exemplos. Oswaldo Cruz foi
beber na fonte do Instituto Pasteur no final do século 19 uma parte dos
conhecimentos que iria aplicar nas memoráveis campanhas de saneamento
do Rio de Janeiro. De Manguinhos partiram inúmeras expedições científicas
que esquadrinharam os grotões do Brasil para fazer diagnósticos das
condições de saúde em que viviam os brasileiros do “interior”.

Com a chegada da Fiocruz a outros estados brasileiros e o incremento
das parcerias com órgãos e governos de outros países, a Fundação renova e
amplia esse olhar e ação permanentes para o mundo que nos cerca, como
já lá atrás Chagas e Oswaldo sinalizavam. Queremos oferecer respostas aos
problemas de saúde das diferentes regiões do Brasil e dialogar com os
profissionais locais na busca dessas ações. Da mesma forma, desejamos
compartilhar com companheiros africanos e latino-americanos diferentes
saberes no campo da saúde e da ciência e tecnologia.

Esta edição da Revista de Manguinhos traz, como matéria de destaque,
como começou a ser incrementado esse movimento para fora dos nossos
muros que, acredito, consolidará a posição da nossa instituição como um ator
central dentro das políticas do governo brasileiro.Como de hábito, a Revista
também revela o papel multifacetado da Fiocruz na sua tarefa de oferecer
respostas aos problemas de saúde. Comprove nas pautas selecionadas.

Ao longo das edições dos últimos anos, a Revista de Manguinhos -
criada na nossa gestão - foi o grande espaço de registro do que foi a
Fiocruz no período 2001-2008, anos em que estive, com muito orgulho, à
frente desta que é uma instituição respeitada pela sociedade. Quero
agradecer a cada trabalhador da Fundação que ajudou a Presidência a
tornar a nossa Fiocruz ainda mais forte e, particularmente, a Christina
Tavares e sua equipe que de forma tão competente criaram e conduziram
esta publicação.

Quero também deixar renovado o empenho com que vamos construir
o nosso futuro, que se desenha inspirador com a chegada de Paulo
Gadelha ao posto de presidente da Fiocruz a partir de 2009. Saio da
Presidência da Fundação com a sensação de dever cumprido. Espero ter
honrado uma das maiores tradições dessa instituição, junto com o grande
grupo de servidores que a compõe. Tenho certeza que vamos continuar
compartilhando muitos sonhos e lutas daqui para a frente.

Grande abraço,

Paulo Marchiori Buss

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
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