
 

IANAS Pede Cooperação, Solidariedade e Ação 

O mundo enfrenta tempos críticos e desafiadores com a expansão exponencial da COVID-19. 

Depois de atingir severamente a Ásia e a Europa, o SARS-CoV-2 agora avança de forma alarmante 

sobre as Américas. Os Estados Unidos já são o país com o maior número de casos e mortes 

registrados no mundo. A gravidade do impacto da COVID-19 pode ser semelhante, ou até pior, 

em outros países das Américas, onde há muito menos recursos físicos, humanos e financeiros 

para lidar com a pandemia. 

Endossando as preocupações vitais expressas em documentos emitidos por organizações como a 

Parceria InterAcademias (IAP)1, o grupo G-Science2 e a Pontifícia Academia de Ciências3, 

reafirmamos a importância de que as melhores informações médicas e científicas sejam 

disponibilizadas para apoiar os esforços nacionais e regionais de resposta à crise e de garantia da 

segurança da saúde pública. Neste momento, a cooperação internacional e a solidariedade global 

são essenciais e devem ser adotadas como um compromisso prático e ético na ajuda às 

populações mais pobres e vulneráveis. 

Nossa região – que compreende América do Norte, América Central, América do Sul e Caribe – é 

diversa e caracterizada por peculiaridades, como apresentar alguns dos mais altos níveis de 

urbanização e desigualdade do planeta. Também é tipificada por imensas diferenças 

socioeconômicas entre e dentro dos países, estados, províncias e cidades. Esses fatores 

influenciarão decisivamente a capacidade de reação das populações e sua habilidade de 

atravessar a crise. 

A Rede InterAmericana de Academias de Ciências (IANAS) e suas Academias-membro estão 

disponíveis e prontas para colaborar com governos, o setor privado e a sociedade como um todo 

para apoiar a segurança da saúde pública nas Américas. Apelamos aos governos da região para 

que colaborem, guiados pelos melhores conhecimentos médicos e científicos. Os desafios diante 

de nós são enormes, mas a dificuldade em superá-los será ainda maior se permitirmos que o 

egoísmo prevaleça. Não há espaço para competição predatória ou ações que sejam 

individualistas. Vivemos tempos excepcionais que exigem que trabalhemos coletivamente para o 

bem comum. 

Notas: 

1. Chamado pela Solidariedade Global na Pandemia de COVID-19 - Parceria InterAcademias 

(IAP) - http://www.interacademies.org/59608/Chamado-pela-solidariedade-global-na-

pandemia-de-COVID19-Parceria-InterAcademias-IAP. 

2. A Necessidade Crítica de Cooperação Internacional durante a Pandemia de COVID-19 - G-

Science - http://www.abc.org.br/2020/04/08/declaracao-de-15-academias-do-mundo-

apela-por-cooperacao-internacional/. 

3. Resposta à Pandemia, Lições para Ações Futuras e Mudança de Prioridades (em inglês) - 

Pontifícia Academia de Ciências (PAC) - 

http://www.pas.va/content/accademia/en/events/2020/coronavirus.html. 

Sobre a Rede InterAmericana de Academias de Ciências (IANAS) 

A IANAS é uma rede regional de Academias de Ciências criada para fortalecer cooperativamente 

a ciência e a tecnologia como meio de promover a pesquisa e o desenvolvimento, a prosperidade 

e a equidade nas Américas. 
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