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ecentemente, a Fiocruz promoveu mais uma edição de seu
Congresso Interno, experiência única no campo da
administração pública que desde 1988 figura como instância
central na gestão participativa institucional. Rico em reflexões
e em apontar novos caminhos para a Fundação, o Congresso

Interno reafirmou o nosso compromisso com a sociedade e a visão da
saúde como um direito e um valor fundamentais e como componente
essencial do desenvolvimento do país. Nada mais adequado, portanto, que
esta edição da Revista de Manguinhos traga como destaque uma
reportagem que bem ilustra como a Fiocruz vem atuando na indução de
tecnologias sociais.

Hoje dedicamos uma verba fixa do orçamento para o apoio a projetos em
tecnologias em gestão social territorializada, participativa e democrática de
políticas públicas. Como premissa básica, instigar as comunidades a se
organizarem e buscarem soluções para problemas, inclusive os de ordem
estruturais e globais que interferem localmente. Assim, atualmente apoiamos
projetos de cultivo agroecológico de plantas, turismo pedagógico,
capacitação comunitária para a prevenção da tuberculose e parasitoses,
educação popular em saúde, oficinas de arte, dança, teatro, artes plásticas e
literatura, entre outros. É a Fiocruz contribuindo para as transformações das
condições de vida de muitas pessoas.

Da mesma forma, pelas outras páginas desta edição, percebe-se o quanto
a instituição desenvolve ações aliando ciência em saúde com as
necessidades dos cidadãos brasileiros. Temos pesquisas que apontam
caminhos para o controle do Aedes aegypti, um método de diagnóstico que
diminui o tempo de detecção do vírus da poliomielite e estudos sobre os
benefícios que a introdução de uma vacina contra o HIV traria. Já no
campo da atenção à saúde, destaco o desenvolvimento do projeto Território
Integrado de Atenção à Saúde (Teias) em Manguinhos – região da Zona
Norte do Rio de Janeiro onde a sede da Fiocruz está instalada. A criação da
Escola de Governo em Saúde, em outra reportagem, também põe o campo
do ensino na Fiocruz num outro patamar e abre novas possibilidades de
fortalecimento do SUS.

Temos ainda boas novidades na área de experimentação animal, com
proposta de métodos que reduzem o uso de animais em pesquisa, e a
chegada do borboletário, mais um projeto de divulgação científica que
conquistou os visitantes da Fiocruz.

Por fim, uma menção especial a três legítimos pesquisadores e pensadores
desta casa. Em 2010 celebramos os centenários de nascimento de Carlos
Chagas Filho e de Haity Moussatché, ambos lembrados em diferentes
eventos comemorativos que prosseguem até o final do ano. Já o simpósio
sobre os 30 anos da erradicação da varíola, incluído nesta edição, remete a
Hermann Schatzmayr, destacado virologista que nos deixou recentemente e
que esteve à frente da equipe que fez o diagnóstico dos últimos casos da
doença no Brasil. Chagas Filho, Moussatché e Hermann construíram
trajetórias científicas e pessoais que sempre serão relembradas com muito
respeito pela comunidade da Fiocruz.

Boa leitura.

Paulo Gadelha
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
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