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DECLARAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO INTERCIÊNCIA SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19 NA 
AMÉRICA LATINA E NO CARIBE 

A pandemia, como seu nome indica, não respeita fronteiras. As fronteiras dos estados 
nacionais se constituem, no entanto, em lugares onde aparecem formas muito distintas de 
encarar a grave crise desencadeada pela pandemia de Covid-19. A Associação Interciência, 
que reúne instituições de diferentes países das Américas para o avanço da ciência foi 
constituída exatamente para pôr em primeiro plano a alta conveniência de encarar ações 
científicas coordenadas na região, baseado no fato de que a ciência e a tecnologia são 
ferramentas muito valiosas para construir uma melhor qualidade de vida para todos os 
habitantes dos distintos países. 
Levamos décadas lutando para que em nossa região as políticas públicas se baseassem na 
ciência e na tecnologia. Este lema ganha especial importância em momentos como o atual 
em vários países, de enfrentamento a partir de estratégias muito diferentes, diante do 
dilema de se opor à rápida expansão da pandeia e ao aumento dos riscos que poderiam 
afetar negativamente a economia. 
Nesse contexto, reafirmamos categoricamente que o melhor caminho para a tomada de 
decisões é levar a sério, e consistentemente em conta, a opinião cientificamente informada 
de especialistas e organizações de saúde pública (como a OMS), de cientistas em 
epidemiologia, virologia, infectologia e outras biociências, bem como nas ciências 
econômicas e sociais. 
Medidas de isolamento social, testes de diagnóstico em número adequado, fortalecimento 
do sistema de saúde e condições de trabalho adequadas e seguras para os profissionais de 
saúde são etapas importantes a serem consideradas. Por outro lado, decisões baseadas em 
crenças infundadas ou ideias simplistas, como recomendar o uso de medicamentos sem 
controle adequado e a devida aprovação de pesquisas e testes clínicos pelas autoridades 
competentes, e que não levam em consideração a magnitude do risco envolvido, piorará 
significativamente o trágico equilíbrio da pandemia. 
É importante e urgente que os países adotem mecanismos de proteção social capazes de 
garantir o emprego, a renda e a sobrevivência de seus habitantes, especialmente os setores 
mais pobres da população. 
A pandemia impõe sérias consequências econômicas para a sociedade e depende das 
autoridades e líderes de diferentes países, com a colaboração de todos os setores da 
sociedade, a missão de encontrar soluções para superar a grave crise atual. 
 

Esses momentos de crise destacam a importância de recursos públicos adequados para a 
saúde, controle epidemiológico e pesquisa científica sobre o coronavírus e epidemias 
similares. Igualmente relevante é o apoio permanente à educação científica de qualidade e 
à disseminação da ciência, instrumentos importantes para que as pessoas entendam a 
doença e suas consequências, bem como as medidas necessárias para enfrentar a 
pandemia. 
Também reafirmamos a grande necessidade de coordenar políticas e ações entre todos os 
países da região. Para fazer isso, os vínculos existentes em cooperação em ciência e 



tecnologia na região devem ser fortalecidos e ampliados para que possam oferecer uma 
base sólida e disponível para os governos. A Associação Interciência, em nome da 
comunidade científica regional, que representa uma parte importante das entidades de 
nossa região que atuam a favor do desenvolvimento científico e tecnológico, empenha seus 
esforços pelo bem comum nesses momentos de crise sanitária, econômica, social e 
humanitária. 
Uma consideração final reforça o vínculo regional das Américas. Embora este documento 
enfoque as condições socioeconômicas peculiares da América Latina e do Caribe, a 
pandemia afeta o Canadá e os Estados Unidos com a mesma severidade. A Associação 
Americana para o Avanço da Ciência (AAAS) e a Associação Canadense de Língua Francesa 
para o Avanço da Ciência (ACFAS), que fazem parte da Associação Intêrciencia, 
tradicionalmente têm mantido laços com organizações científicas similares e podem servir 
como base para o uso da ciência e tecnologia na região como um todo, tanto para enfrentar 
a pandemia quanto, de maneira mais geral, para usar a ciência e a tecnologia em benefício 
das sociedades. 
 

ASOCIAÇÃO INTERCIÊNCIA 
Associações membro: 
American Association for the Advancement of Science (AAAS) 
Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencias (AAPC) 
Asociación Boliviana para el Avance de la Ciencia (ABAC) 
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) 
Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia  (APANAC) 
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC) 
Association Francophone pour le Savoir (ACFAS), Canadá 
Consejo de Sociedades Científicas de Chile 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICIT), Costa Rica 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), México 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 


