
 

 

NOTA DE APOIO DA SBD À SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA

  

A Sociedade Brasileira de Diabetes, sociedade científica fundada há 50 

anos, tem como missões a educação profissional multidisciplinar continuada 

através dos mais atualizados meios científicos, a defesa dos interesses do 

número crescente de pessoas que convivem com o Diabetes no Brasil – hoje 

estimado em 17 milhões – e a colaboração ativa e passiva com os órgãos 

governamentais dos três entes federativos em tudo aquilo que se refere às 

políticas de saúde pública na área de Diabetes. Preocupa-se atualmente, de 

forma especial, com o fato de as pessoas com Diabetes constituírem-se num 

dos grupos de risco para o desenvolvimento das formas graves da COVID-19, 

e tem procurado desde o início de 2020, através de todos os seus meios, 

realizar trabalho de esclarecimento e orientação, em seu âmbito de atuação, 

sobre o enfrentamento à pandemia, com base em dados científicos. 

 A Sociedade Brasileira de Diabetes vem a público manifestar seu total 

apoio à Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) por seu forte, amplo e 

competente trabalho de utilidade pública em relação a tudo o que se refere à 

pandemia da COVID-19, feito também com base na ciência, uma vez que 

representa a principal especialidade médica voltada para esta nova doença que 

atinge o mundo. 

Ao mesmo tempo, a Sociedade Brasileira de Diabetes lamenta que a 

SBI seja instada a despender sua energia neste momento para fazer frente a 

tentativas intimidatórias inócuas, disparadas por poderes avessos ao debate 

maduro entre a adoção de medidas cientificamente comprovadas atualmente – 

mas que exigem ações programáticas competentes, robustas e estruturadas – 



 

e a oferta de soluções fáceis, derivadas de medidas obscurantistas 

desprovidas de qualquer embasamento científico sério, e crivadas de injunções 

políticas. 

A atuação da SBI merece da comunidade brasileira todo o respeito e 

reconhecimento por suas contribuições ao enfrentamento e mitigação da 

verdadeira tragédia sanitária e social que atinge nosso país. 
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