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DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO 
CRIAÇAO DA INICIATIVA LATINO-AMERICANA DO CÉREBRO 

 
Por ocasião do encontro para criação da Iniciativa Latino-Americana do Cérebro 

(LATBrain) organizado pela Sociedade de Neurociências do Uruguai, no Instituto de 
Pesquisa Biológica Clemente Estable, em Montevidéu, Uruguai, os participantes, 
representando diferentes instituições relacionadas à neurociência na Argentina, Brasil, 
Chile, Cuba e Uruguai , assinam a seguinte declaração:  

 

Declaração de Intenção: 
 
• Os participantes entendem que compreender o cérebro é um esforço tão 

grande e complexo que nenhuma sociedade ou país isoladamente será capaz de 
enfrentar o desafio de mapear, visualizar, modelar, simular, entender, reproduzir, 
diagnosticar e sanar problemas no cérebro.  

• Portanto, os participantes comprometem-se a formar uma Aliança, a Iniciativa 
Latino-Americana do Cérebro (LATBrain), envolvendo suas instituições e outras 
instituições relacionadas à Pesquisa do Cérebro na América Latina. 

 • Os membros do LATBrain comprometem-se a combinar esforços e recursos 
para produzir resultados inovadores que os capacitem e equiparem, com a finalidade 
de avançar no conhecimento do cérebro. A neuroética é parte essencial da iniciativa, 
respeitando diversidade, gênero, etnia, condição econômica ou outro.  

• A iniciativa proposta também reconhece que o desafio de entender a função 
do cérebro e manutenção de um sistema nervoso central saudável inclui outros 
campos da ciência e da indústria (matemática, física, química, biotecnologia, etc).  

• Os membros ainda comprometem-se em trabalhar para formar uma nova 
geração de neurocientistas, com formação interdisciplinar e colaboração global.  

• O objetivo é aumentar ao máximo  a eficiência e o impacto amplificando o 
mérito e o retorno do investimento feito por cada país. 

• Os participantes reconhecem que o LATBrain aumentará ainda mais o impacto 
social dos novos conhecimentos sobre o cérebro, desde que os esforços sejam 
integrados e em cooperação com todas as partes interessadas: governo, políticos, 
academia, indústria, organizações não governamentais, empresários, cidadãos e 
principalmente pacientes. 

• A Iniciativa LATBrain compreende que tem missão de cooperar com outras 
iniciativas internacionais do estudo do cérebro.  

• Portanto, os participantes se comprometem a criar e implementar um plano 
estratégico coordenado para o desenvolvimento da investigação científica sobre o 
cérebro na América Latina, a fim de contribuir com os esforços internacionais que 
estão sendo realizados em todo o mundo para entender os mistérios do cérebro. . 

 • Os participantes e suas instituições também se comprometem a capitalizar as 
organizações existentes, como as Sociedades Nacionais de Neurociência, Redes, 
Federações, Institutos, Centros e outros, para promover esta Iniciativa.  
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• Os participantes também se comprometem a dialogar muito com cidadãos, 
pacientes e todos os setores relevantes da comunidade, procurando entender suas 
preocupações, comunicando de forma transparente os problemas, as oportunidades e 
os desafios decorrentes desta Iniciativa.  

• Para alcançar esses objetivos iniciais, os participantes avançarão na inclusão de 
outras partes interessadas e no estabelecimento da estrutura necessária para facilitar 
colaboração.  

• Todas as sociedades e instituições interessadas no LATBrain são convidadas a 
participar.  

 
A próxima reunião da Iniciativa LATBrain está programada para ocorrer no início 

de 2020, seguida de um workshop no âmbito do próximo Congresso da Federação das 
Sociedades de Neurociências da América Latina e do Caribe (FALAN), em Belém, Brasil, 
em setembro de 2020.  

Esta declaração de intenções não é vinculativa e não é um instrumento legal. 
Especificamente, não envolve autoridades nacionais ou internacionais ou entidades 
legais institucionais. Uma formalização da colaboração é planejada após novas 
consultas.  
 
31 de agosto de 2019 Montevidéu, Uruguai 

  

 

Francesco M. Rossi   

Sociedad de Neurociencias del 
Uruguay, Presidente 

 

Elaine Del Bel 

Federación de Sociedades de 
Neurociencia en América Latina y el 
Caribe, Presidente 

 

Diana Jerusalinsky 

Sociedad Argentina de Investigación 
en Neurociencias 

 

Osvaldo Uchitel 

Red Argentina de Neurociencias 

 

 

Juan Montiel 

Centro de Investigación Biomédica de 
la Universidad Diego Portales 

 

 

 

Pedro A Valdes-Sosa 

Proyecto Cerebro Cubano 
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Luis Velazquez 

Academia de Ciencias de Cuba, 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raúl Russo 

International Brain Research 
Organization- Latin American 
Regional Committee (IBRO-LARC) 

 

 

 

Rómulo Fuentes 

NeuroSur 

 
Esta declaração conta com o apoio de representantes internacionais dos USA, UK, 
Australia, Cuba e a Iniciativa Internacional do Cérebro (IBI), os quais participaram  
do encontro, assim como o Centro Interdisciplinario de Neurociencias (Pontificia 
Universidad Católica de Chile), Instituto Leloir (Argentina), Instituto de Fisiología 
Biología Molecular y Neurociencias (UBA-CONICET, Argentina), Instituto de Biología 
Celular y Neurociencias Eduardo De Robertis (Argentina), Instituto do Cérebro de la 
UFRN (Brasil), Instituto Milenio de Neurociencias (Chile), Centro de Neurociencias de 
Cuba, Latin American Brain Mapping Network (Labman), Sociedad Mexicana de 
Ciencias Fisiológicas, Sociedad Mexicana de Neurociencias y Neurobiología, Global 
Brain Consortium, e Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, entre 
outros.
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