
 

 
 

 
NOTA DE REPÚDIO 

 

 

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) manifesta seu repúdio ao decreto 

publicado em 05 de novembro de 2021, através do qual o senhor Presidente da República 

revogou a condecoração da Ordem do Mérito Científico concedida a dois respeitados 

cientistas: Adele Schwartz Benzaken e Marcus Vinicius Guimarães de Lacerda. 

Diante deste fato sui generis, notadamente de caráter político-ideológico, a 

Sociedade Brasileira de Infectologia se solidariza com esses pesquisadores. Temos orgulho 

pelas suas brilhantes trajetórias, pois desempenham trabalhos notáveis para a saúde pública 

em âmbito científico, além de serem referências internacionais em suas áreas específicas de 

atuação. Ambos são reconhecidos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cujo 

trabalho traduziu-se em contribuições importantes para a ciência brasileira. 

Temos orgulho de suas brilhantes trajetórias, de seus trabalhos notáveis para a 

saúde pública e de serem referências internacionais em suas áreas específicas de atuação. 

Nós, da SBI, ratificamos nosso apoio total e irrestrito aos dois pesquisadores. 

A Dra Adele Schwartz Benzaken, enquanto coordenadora do Departamento de 

DST/HIV/Aids e Hepatites virais (DIHV), que recentemente passou a integrar outros agravos 

tais como, Tuberculose e Hanseníase e a ser reconhecido como Departamento de Doenças 

de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis-DCCI, foi a responsável por 

implementar políticas que muito beneficiaram as pessoas vivendo com HIV/aids, 

disponibilizando os melhores medicamentos para o tratamento para estes, assim como para 

os portadores de hepatite crônica C. Ela liderou a implementação da PrEP e a expansão do 

acesso à PEP (Profilaxia pré e pós exposição, respectivamente). Esta cientista brilhante 

colocou o Programa Brasileiro de HIV/Aids em destaque, referenciado como um dos 



 

 
 

melhores do mundo. Todas essas ações tiveram participação muito ativa e parceria científica 

com a SBI. A todas suas qualidades científicas, soma-se sua grandeza humana e seu 

empenho no combate aos preconceitos para melhorar a qualidade de vida da população 

LGBTQI. 

O Dr. Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda é um infectologista reconhecido pela 

comunidade científica mundial, especialmente em estudos clínicos para eliminação da 

malária no Brasil, através de pesquisas clínicas com novos esquemas terapêuticos e novos 

antimaláricos. Ele também lidera estudos sobre as melhores formas de tratamento e 

prevenção de HIV/Aids, tuberculose e da dinâmica de transmissão de arboviroses na 

Amazônia brasileira. Com vida acadêmica e produção científica de destaque, é um ser 

humano sensível e ético voltado a melhorar a qualidade de vida da população amazônica.  

A Sociedade Brasileira de Infectologia reforça o seu compromisso com a ciência, em 

busca da valorização da pesquisa nacional e, sobretudo, da defesa da atividade médica 

baseada no rigor científico, ética e transparência. 

 

São Paulo, 08 de novembro de 2021. 
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