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uito prazer. Este é meu primeiro ano de gestão à frente desta centená-
ria casa da ciência, tarefa para a qual fui escolhido, pelos companhei-
ros da Fundação Oswaldo Cruz, para assumir até 2012. As expectativas
são muitas, o ímpeto de trabalhar é enorme e as oportunidades que
se abrem nos instigam a buscar novos desafios. Bem-vindos a esta

jornada de quatro anos, em que procuraremos aliar modernidade e tradição para
deixar mais uma vez na História a marca da Fiocruz.

Começamos bem, em nossa tarefa de editorialista, pela oportunidade de
apresentar uma matéria que tem especial significado nacional e internacional: a
reportagem de capa mostra uma dessas realizações que nos enche de orgulho
de sermos brasileiros. A produção nacional de Efavirenz posiciona o Brasil como
um país que prioriza o direito à vida e é exemplar pela sinergia da política de
assistência farmacêutica em atender a uma demanda social, visando acessibili-
dade a baixo custo de um medicamento essencial; a ousadia do Ministério da
Saúde de propor e do governo brasileiro de decretar o licenciamento compulsó-
rio; o reforço do sistema de inovação e do complexo produtivo da saúde com a
parceria público-privada para a utilização dos princípios ativos e a demonstração
da capacidade científica, tecnológica e de produção dos trabalhadores de Far-
manguinhos. É um feito que reforça o movimento mundial pela prevalência do
direito social sobre os direitos de patentes.

Para coroar  a imensa responsabilidade de ser parte ativa no cuidado à
saúde de 180 mil brasileiros que vivem com a Aids com a produção de agora
oito dos 17 medicamentos do coquetel anti-HIV distribuído gratuitamente
pelo Ministério da Saúde por meio do exemplar Programa Nacional de DST-
Aids, prestamos a Betinho nossa merecida homenagem, dando seu nome à
linha de produção de  antirretrovirais de Farmanguinhos.

Contribuições da Fiocruz para a ciência em áreas estratégicas também
são destaque nesta edição da revista. Identificado há pouco mais de duas
décadas, o que o torna um dos mais recentes agentes patogênicos virais co-
nhecidos no planeta, o norovírus ganhou uma metodologia para diagnóstico
que permite esclarecer surtos de gastroenterite, sobretudo em locais de
confinamento, como navios. Já a toxoplasmose registrou avanço na questão
fundamental de geração de conhecimento para substituição do uso de ani-
mais em pesquisas científicas. Formas graves da esquistossomose em Pernam-
buco e um novo teste rápido para a leishmaniose canina também são notícia.

O campo das relações entre ambiente e saúde dá o mote para a reportagem
sobre questões de saúde relacionadas a enchentes. Ainda neste tema, vamos da
ação de serviço público sobre como eliminar os caramujos africanos – praga que
atinge quase todo o país e que preocupa pelas doenças que pode transmitir – ao
uso da natureza em favor da ciência, como a iniciativa que usou botos-cinza para
avaliar o nível de contaminação de águas marítimas por mercúrio.

Por fim, a seção Fio da História, que nos faz sempre refletir sobre a
dinâmica presente-passado-futuro, recupera a formação da especialidade
farmacêutica no país no século 19 e o ímpeto de cientistas que se
embrenharam nos grotões do país para combater as epidemias que acompa-
nhavam a abertura de ferrovias.

Boa leitura.

Paulo Gadelha
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
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Detalhe do terraço do Castelo da Fiocruz (Foto: André Az - in memoriam)


