
Cerimónias fúnebres de Odette Ferreira hoje a parti r das 19

Pioneira na investigação do VIH e mentora do programa de troca de seringas, lançado 
nos anos 90, a investigadora faleceu este Domingo, aos 93 anos.

Dia 15 10/08/2018  

Maria Odette Santos-Ferreira foi pioneira na investigação sobre a infecção VIH/Sida em 
Portugal, tendo feito parte da equipa que identificou, pela primeira vez, o tipo 2 do VIH, 
em doentes oriundos da Guiné

Nascida em 1925, Maria Odette Santos
1970, doutorou-se na Universidade de Paris Sud, em França, e chegou a Professora 
Catedrática de Microbiologia em 1987. Era Professora Catedrática Jubilada da F
de Farmácia da Universidade de Lisboa.

Foi coordenadora da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA de 1992 a 2000, tendo 
desenvolvido inúmeros projectos no âmbito da prevenção da doença.

Um dos seus projectos mais emblemáticos e impactantes foi a 
farmácias, “Diz não a uma seringa em segunda mão”, que foi considerado pela Comissão 
Europeia o melhor projecto apresentado por um país europeu, não só pela inovação, mas 
por ter sido possível desenvolvê

Promoveu também vários serviços de apoio domiciliário coordenado pelo Projecto 
Solidariedade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a construção da segunda 
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Ferreira foi pioneira na investigação sobre a infecção VIH/Sida em 
Portugal, tendo feito parte da equipa que identificou, pela primeira vez, o tipo 2 do VIH, 

a Guiné-Bissau. 

Nascida em 1925, Maria Odette Santos-Ferreira licenciou-se em Farmácia no ano de 
se na Universidade de Paris Sud, em França, e chegou a Professora 

Catedrática de Microbiologia em 1987. Era Professora Catedrática Jubilada da F
de Farmácia da Universidade de Lisboa. 

Foi coordenadora da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA de 1992 a 2000, tendo 
desenvolvido inúmeros projectos no âmbito da prevenção da doença. 

Um dos seus projectos mais emblemáticos e impactantes foi a troca de seringas nas 
farmácias, “Diz não a uma seringa em segunda mão”, que foi considerado pela Comissão 
Europeia o melhor projecto apresentado por um país europeu, não só pela inovação, mas 
por ter sido possível desenvolvê-lo em todo o território nacional. 

Promoveu também vários serviços de apoio domiciliário coordenado pelo Projecto 
Solidariedade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a construção da segunda 
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residência para apoio a doentes com SIDA em situação precária e a criação da primeira 
unidade de cuidados paliativos. 

Ao longo do seu percurso profissional recebeu várias distinções: foi nomeada pelo 
governo francês “Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques”, em 1975, pelo 
fortalecimento da cooperação científica entre Portugal e França e “Chevalier de la Légion 
d’Honneur”, em 1987. Em 1988 foi-lhe atribuído pelo Presidente da República o “Grau de 
Comendador da Ordem Militar de Santiago de Espada”. 

Em 2013 recebeu o Prémio Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, o qual visa 
distinguir anualmente uma personalidade que tenha contribuído para a obtenção de 
ganhos em saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e, no passado mês de 
Fevereiro, Odette Santos-Ferreira foi condecorada pelo Presidente da República numa 
cerimónia reservada, tendo recebido a grã-cruz da Ordem da Instrução Pública. 

Sempre activa, a investigadora manteve durante muitos anos o seu gabinete na 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e continuou a dar aulas após a 
reforma como voluntária. 

As cerimónias fúnebres decorrem esta segunda-feira, a partir das 19 horas (até às 23h), 
na Igreja do Campo Grande. Na terça-feira, pelas 15 horas, será celebrada missa, com o 
funeral a seguir para o Cemitério do Alto de São João. 
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