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ma das principais características que tem marcado e distinguido
a Fiocruz em sua trajetória é o fato de atuarmos de forma
integrada em todas as dimensões do campo da saúde: desde
pesquisas básicas sobre dengue, febre amarela, malária,
leishmaniose, doença de Chagas, hanseníase, tuberculose e uma

série de outros agravos que atingem os brasileiros até diferentes estudos na
área de ciências sociais e humanas, passando pela produção de vacinas e
medicamentos e pela educação e formação de recursos humanos. A
multiplicidade de ações é, de fato, marca registrada da Fundação. Sempre
com uma orientação social e uma forte ligação com os princípios de equidade
e universalidade que caracterizam o Sistema Único de Saúde (SUS).

Este número da Revista de Manguinhos comprova mais uma vez a
multiplicidade de ações que a Fiocruz continua a oferecer para promover a
saúde pública e a cidadania. Do campo das ciências sociais, temos os estudos
do nosso Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e Saúde
(Claves) a respeito das agressões entre casais jovens e as pesquisas que
revelam as dificuldades que os adolescentes que foram infectados pelo HIV
vivem para seguir o tratamento antirretroviral e lidar com a sua sexualidade.

Na pesquisa básica, apresentamos uma técnica baseada na análise de
DNA que é capaz não apenas de diagnosticar a presença da bactéria causadora
da hanseníase, mas também de estimar quais as chances do paciente de fato
desenvolver a doença. Importante contribuição ao diagnóstico precoce da
doença, que também irá ajudar a definir melhores esquemas terapêuticos, de
acordo com o perfil genético de cada paciente. Ainda contribuições que vêm
dos laboratórios: nossos pesquisadores estão empenhados em chegar a
um novo medicamento contra a tuberculose a partir de princípios ativos
encontrados em plantas da Amazônia e da Mata Atlântica.

Da mesma forma, recebemos com grande alegria a notícia de que o
Rio de Janeiro sediará os Jogos Olímpicos de 2016. A Fiocruz teve grande
destaque no documento oficial enviado ao Comitê Olímpico Internacional
(COI), especialmente pela participação que terá no legado social do evento.

Nas páginas a seguir, temos ainda a estréia da ópera dedicada à vida
e à trajetória do cientista Carlos Chagas, um evento que fechou em
grande estilo o ano do centenário da descoberta da doença; os 15 anos da
Editora Fiocruz; e importantes avanços em saúde infantil, controle de
qualidade de alimentos, Aids, HTLV e inovação tecnológica. Trabalhos que
só fazem confirmar a vitalidade da Fundação.

Boa leitura!

Paulo Gadelha

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
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