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Atila Iamarino é bacharel em Ciências Biológicas, doutor em Microbiologia e pós-doutor
pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Virologia pela Universidade de Yale,
nos  Estados  Unidos.  Sua  trajetória  acadêmica  é  focada  tanto  na  pesquisa  quanto  na
divulgação e comunicação da microbiologia para a sociedade civil, tendo sido o Fundador da
maior rede de blogs de ciência em língua portuguesa, o ScienceBlogs Brasil  e do canal de
divulgação científica no Youtube Nerdologia.

Átila  ganhou  notoriedade  inicialmente  por  seus  estudos  sobre  a  evolução  e
espalhamento do Zika Virus e do Ebola,  além de concluir  pesquisas relativas ao HIV-1 na
América  do  Sul.  Suas  habilidades  como  comunicador  o  permitiram  levar  conhecimento
científico  para  a  população  acerca  da  proliferação  de  doenças  contagiosas,  tornando-o
conhecido nas redes por explicar temas complexos de forma didática.

Sua participação na entrevista realizada pelo Roda Viva da TV Cultura, no dia 30 de
março deste ano, acerca dos desafios e perspectivas do Coronavírus no Brasil e no Mundo,
rendeu mais de 2 milhões de visualizações,  tendo sido a edição mais vista  da história  do
programa.

Referida participação no programa ganhou projeção em especial pela atenção gerada a
partir da estimativa do Cientista dos impactos potenciais em número de óbitos do Coronavírus,
caso nenhuma providência fosse tomada pelo Poder Público. O próprio cientista afirmou para a
Revista Veja, posteriormente, que não se arrependeu do alerta e que não desejava que sua
previsão fosse correta, mas que esperava que isso tenha servido para que fossem tomadas as
medidas necessárias.

Átila,  assim,  cumpre  um  papel  primordial  no  que  diz  respeito  à  disseminação  de
informações verdadeiras  e  baseadas na  Ciência,  ajudando a  sociedade e  o  próprio  poder
público a orientar seus passos na construção de uma política pública que ajude a conter os
impactos negativos na disseminação do COVID 19.

Para além do papel no combate à desinformação do CoronaVirus, Átila cumpre uma
função  relevantíssima  de  difusão  do  conhecimento  para  os  jovens,  contribuindo  para  a
formação científica e a difusão da importância da pesquisa nacional.[1]
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