
UMA QUESTÃO  
DE VIDA OU MORTE
COMO ENFRENTAR A VIOLÊNCIA CONTRA  
A ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO PAQUISTÃO,  
PERU E EL SALVADOR
EXPERIÊNCIAS SELECIONADAS
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Quando os ataques e a destruição de 
infraestrutura de saúde ocorrem, os 
esforços para reduzir a mortalidade 
infantil, melhorar a saúde materno-
infantil e combater doenças como a 
pólio são reduzidos a pó em questões 
de segundos. A reconstrução do que foi 
destruído não levará anos, mas décadas.

– Joanne Liu, presidente de MSF,  
e Peter Maurer, presidente do CICV
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PREFÁCIO
As causas da violência contra os serviços de assistência à saúde são complexas e variadas.  
No entanto, o impacto é o mesmo em todos os lugares. Quando as pessoas enfrentam 
dificuldades para ter acesso aos serviços que precisam, elas morrem, têm deficiências e adoecem 
desnecessariamente. E os custos humanos, sociais e econômicos duradouros, ao mesmo tempo 
em que são difíceis de medir, são muito reais. Por esse motivo, fazer algo quanto a essa violência 
é realmente uma questão de vida ou de morte.

Seis anos atrás, o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho lançou a 
iniciativa que chama a atenção do mundo para a violência contra os serviços de saúde.

A resposta da comunidade internacional foi extremamente animadora. O ímpeto político e 
diplomático culminou em 3 de maio de 2016, quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas 
adotou uma resolução que é um marco – S/RES/2286 (2016) – a qual faz um apelo aos Estados 
para respeitarem o Direito Internacional Humanitário (DIH) e protegerem os profissionais de saúde 
em zonas de conflito. O Conselho de Segurança também pediu ao secretário-geral da ONU que 
recomendasse imediatamente maneiras de proteger melhor os doentes e feridos, os profissionais 
de saúde, o equipamento e os estabelecimentos de saúde, além de responsabilizar os perpetradores 
da violência.

Em 18 de agosto de 2016, o secretário-geral escreveu ao presidente do Conselho de Segurança, 
estabelecendo “medidas práticas que todos os Estados devem implementar para prevenir os atos 
de violência, ataques e ameaças contra a assistência médica em conflitos armados, aumentar a 
proteção dos prestadores de atendimento médico e garantir a documentação de atos de violência, 
ataques e ameaças contra a assistência à saúde, assim como a responsabilização e a compensação”. 
O intercâmbio de informações e a experiência de proteção da prestação de serviços de saúde 
estavam entre as principais recomendações indicadas na carta.

Em resposta, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) começou a reunir estudos de caso. 
A finalidade desta publicação é apresentar três iniciativas realizadas para proteger a prestação de 
assistência à saúde e prevenir a violência, ou mitigar o impacto desta, em El Salvador, Paquistão e 
Peru. Está dirigida principalmente para os profissionais de saúde e humanitários, além de membros 
do Movimento em particular. A ideia é que seja tanto uma ferramenta de aprendizagem como um 
recurso de inspiração para uma discussão aberta - com autoridades, legisladores, formuladores 
de políticas e outras partes relevantes - sobre a maneiras de resolver essa questão humanitária 
crucial.

Juntos podemos pôr um fim à violência contra a assistência à saúde.

– Ali Naraghi, chefe da iniciativa Assistência à Saúde em Perigo
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INTRODUÇÃO
Em Karachi, a maior cidade do Paquistão, 130 
médicos foram mortos e outros 150 foram 
sequestrados entre 2012 e 2014, segundo o mais 
importante jornal local The News.

Em El Salvador, a violência e o crime organizado 
são comuns e as taxas de homicídio estão entre 
as mais altas do mundo. Segundo as autoridades, 
1.776 pessoas foram mortas nos primeiros seis 
meses de 2017. Este número é, na verdade, uma 
melhora em comparação com o mesmo período 
de 2016 (3.060 homicídios registrados). Devido 
a essa violência, os profissionais de saúde não 
podem chegar às comunidades que precisam 
deles, deixando as pessoas sem o atendimento 
médico adequado.

No Vale dos Rios Apurímac, Ene e Mantaro, 
no Peru, o acesso e a prestação segura de 
assistência à saúde são um desafio em 
particular. O vale é uma área verdadeiramente 
remota, caracterizado por uma infraestrutura 
inadequada e pelo tráfico de drogas. Os 
profissionais de saúde enfrentam dificuldades 

com as más condições; relatam ameaças, 
negativa de acesso aos pacientes, sequestros, 
ocupação dos centros de saúde e roubo de 
medicamentos como acontecimentos diários.

Esses exemplos do Paquistão, El Salvador e Peru 
não são isolados. Todos os dias, prestadores 
de assistência à saúde são atacados, pacientes 
são discriminados, ambulâncias são retidas em 
postos de controle, hospitais são bombardeados, 
materiais médicos são saqueados e comunidades 
inteiras são isoladas de serviços vitais no mundo 
todo.

Entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014, o CICV 
registrou quase 2,4 mil incidentes violentos 
contra a assistência à saúde em 11 países que 
vivem conflitos armados ou outras situações 
de violência. Em mais de 90% dos casos, os 
prestadores locais de assistência à saúde foram 
afetados, gravemente ameaçando a efetividade 
e a sustentabilidade dos sistemas nacionais de 
saúde. Esses números podem ser somente a 
ponta do iceberg.

DEFINIÇÕES

A violência contra os profissionais de 
assistência à saúde inclui assassinatos, 
ferimentos, sequestros, abusos, ameaças, 
intimidação e roubo; bem como prender os 
profissionais por desempenharem os seus 
deveres médicos.

A violência contra os pacientes inclui 
assassinatos, ferimentos, abusos e intimidação 
de pacientes ou daqueles que tentam obter 
assistência à saúde; obstrução ou interferência 
no acesso oportuno ao atendimento; 
inexistência deliberada ou negação da prestação 
da assistência; discriminação na obtenção desta 
e interrupção do atendimento.

Os profissionais de assistência à saúde 
incluem médicos, enfermeiros, paramédicos, 
socorristas, equipes de apoio designadas para 
funções médicas ou para a administração de 
um estabelecimento de assistência à saúde e 
equipes das ambulâncias.

Os feridos e doentes incluem todos os 
indivíduos, civis ou militares, que necessitem 
assistência à saúde e se abstenham de qualquer 
ato de hostilidade. Incluem os casos de 
maternidade, recém-nascidos e convalescentes.
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Quando os serviços de saúde são desestabilizados 
como resultado da violência e de ataques, são os 
doentes e feridos que pagam o preço imediato. 
Mas é a comunidade inteira que suportará os 
efeitos em longo prazo: mortes, doenças e 
deficiências que poderiam ser evitadas, que 
levarão a perdas econômicas, fardos sociais e 
ainda mais sofrimento humano. Está claro que 
em termos de número de pessoas afetadas, a 
violência, tanto a real como as ameaças, contra 
pacientes, profissionais e estabelecimentos de 
à saúde é uma das questões humanitárias e de 
saúde pública mais importantes e complexas, 
porém, uma das mais negligenciadas da 
atualidade. No entanto, pode ser enfrentada, 
como mostram os três estudos de caso nesta 
publicação.

Karachi apresenta uma iniciativa exemplar sobre 
como enfrentar a violência contra a assistência 
à saúde, que reuniu organizações internacionais, 
institutos nacionais de pesquisa, universidades, 
e organizações de caridade e da sociedade civil. 
No Peru, o Ministério da Saúde, a Cruz Vermelha 
Peruana e o CICV uniram forças para melhorar 

o acesso à assistência à saúde em um vale 
remoto e perigoso. Em El Salvador, um protocolo 
interinstitucional assinado entre as autoridades 
do governo e os prestadores de assistência à saúde 
enfrenta alguns dos desafios associados com a 
prestação de serviços médicos em comunidades 
afetadas pelos altos níveis de violência.

Essas três iniciativas - cujos objetivos eram 
entender melhor as principais causas desse tipo 
de violência e como contestá-las - representam 
oportunidades de aprender e devem inspirar 
ações futuras, tanto no nível local como em 
outros lugares. De fato, isso já está acontecendo: 
por exemplo, no dia 25 de novembro, um 
encontro de ministros da Saúde dos governos 
da Colômbia, El Salvador e Honduras, e 
representantes das Sociedades Nacionais desses 
países, buscava compartilhar experiências, 
melhores práticas e lições aprendidas de modo 
a promover o respeito e uma maior segurança 
para os serviços de assistência à saúde nesses 
três países. E a campanha Rasta Dein, um 
componente-chave do projeto em Karachi, está 
sendo lançada em nível nacional.

Os atos de violência contra os estabelecimento 
de saúde incluem atentados, bombardeios, 
saques, entradas forçadas, disparos, cercos ou 
outro tipo de interferência no funcionamento 
dos estabelecimentos de saúde (como privá-los 
de luz e água).

A violência contra os veículos de saúde 
inclui ataques, roubos e interferências no 
funcionamento dos veículos de saúde.

Os estabelecimentos de saúde incluem 
hospitais, laboratórios, clínicas, postos de 
primeiros socorros, centros de transfusão 
de sangue e depósitos de material médico e 
farmacêutico desses estabelecimentos.

Os veículos de assistência à saúde incluem 
ambulâncias, embarcações ou aeronaves 
sanitárias, civis ou militares, bem como veículos 
que transportam material ou equipamentos 
médicos.
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Os detalhes do sucesso e lacunas dessas iniciativas 
são discutidos nos estudos de casos individuais 
abaixo. Mas algumas coisas merecem ser 
mencionadas aqui.

A violência contra a assistência à saúde quase 
sempre passa desapercebida, levando as pessoas a 
subestimarem a dimensão do problema. Existem 
vários motivos que levam as vítimas a não 
denunciarem os incidentes - a falta de um sistema 
de denúncia, o sentimento de que a denúncia será 
inútil, o medo de mais violência no futuro. Mas 
nesses três estudos de casos, falar sobre o problema 
e trazê-lo ao conhecimento público demonstraram 
ser um catalizador para a mudança. Foi também 
- usando as palavras de algumas das pessoas 
envolvidas - uma catarse. Está claro que a falta 
de ação contra a violência recorrente é perigosa, 
pois pode derivar em aceitação, aumentando 
ainda mais o fardo. Entre outras recomendações 
da iniciativa Assistência à Saúde em Perigo está a 
necessidade de estabelecer mecanismos nacionais 
de coleta de dados. Isso permitiria que as questões 
fossem mais bem entendidas, que as tendências 
e os padrões fossem analisados e que respostas 
adequadas fossem tomadas.

Os estudos de caso também destacam a 
necessidade de uma colaboração entre setores 
para garantir que as iniciativas sejam coerentes, 
sustentáveis e criativas o suficiente para funcionar.  

Também, em geral, nenhum grupo tem influência 
suficiente para promover sozinho as mudanças 
necessárias. Coalizões amplas, formais ou 
informais, de diferentes grupos conectados por um 
interesse nessa questão complexa são necessárias. 
Portanto, outra recomendação da iniciativa 
Assistência à Saúde em Perigo é aproveitar as 
diferentes habilidades de tais grupos. O ideal é que 
as várias iniciativas nacionais possam se reunir 
e ter um plano de ação comum para prevenir e 
abordar a violência contra a assistência à saúde. 
Esses esforços devem também estar integrados 
nos planos de saúde pública, de modo a que a 
sua implementação seja monitorada e medida 
em comparação com indicadores e que recursos 
suficientes sejam alocados.

Finalmente, destaca-se nesses três estudos 
de caso a necessidade de uma mudança nas 
políticas. Isso inclui não somente mudanças na 
legislação, mas também nas regulamentações, 
na alocação de recursos, etc. Essa mudança 
exige tempo e compromisso por parte das 
autoridades. Precisamos de um esforço coletivo 
das comunidades nos âmbitos humanitário, de 
desenvolvimento e de saúde, em conjunto com 
as organizações da sociedade civil, se quisermos 
manter essa questão como um dos temas mais 
importantes da agenda global e nacional, e 
continuar produzindo resultados necessários com 
tanta urgência.
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
EM PERIGO
O projeto Assistência à Saúde em Perigo é uma iniciativa do Movimento Internacional da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho que trata da questão da violência contra pacientes, profissionais, 
estabelecimentos e veículos de saúde, além de garantir o acesso seguro e a prestação de assistência 
à saúde em conflitos armados e outras emergências.

Lançado em 2011, o projeto abrange três áreas diferentes, mas interligadas:

CONSCIENTIZAÇÃO DO PÚBLICO QUANTO À VIOLÊNCIA CONTRA A ASSISTÊNCIA 
À SAÚDE

A iniciativa busca, por meio da comunicação pública de atividades, destacar o impacto humanitário 
da violência contra as missões médicas, com o objetivo de ampliar a compreensão do público e o 
apoio de iniciativas internacionais e nacionais para a proteção da assistência à saúde.

CONSOLIDAR E MELHORAR AS PRÁTICAS NO TERRENO E AS RESPOSTAS 
NACIONAIS À VIOLÊNCIA

O projeto Assistência à Saúde em Perigo apoia a identificação e a implementação de medidas 
concretas e práticas, ademais de respostas operacionais nos âmbitos locais e nacionais para 
prevenir a violência e proteger a assistência à saúde em conflitos armados e outras emergências.

MOBILIZAÇÃO DE COMUNIDADES DE INTERESSE GLOBAIS E LOCAIS

A Comunidade de Interesse é um catalisador para a mudança, que apoia, no âmbito local, a 
implementação das recomendações e medidas para proteger a assistência à saúde. Está formada 
por profissionais de saúde, governos, portadores de armas, representantes da sociedade civil, 
ONGs, organizações internacionais, entre outros. Junto com esta comunidade e por meio de 
pesquisa, debate, consultas e seminários no mundo todo, o projeto Assistência à Saúde em Perigo 
identificou inúmeras recomendações e medidas práticas para proteger os serviços de assistência à 
saúde e agora promove a sua difusão mais ampla e implementação onde é necessário.

MAIS INFORMAÇÕES
www.healthcareindanger.org
http://community.healthcareindanger.org/join/
@HCIDproject #NotaTarget
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UM RETRATO DA VIOLÊNCIA CONTRA  
A ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM KARACHI
Karachi, na província de Sindh, é a maior cidade 
do Paquistão, com um importante porto e centro 
econômico. Tem uma população de cerca de 20 
milhões de habitantes.

Como muitas outras cidades em países em 
desenvolvimento, a maior parte dos serviços 
de saúde em Karachi é prestada por empresas 
particulares e instituições de caridade. Isso faz 
com que seja difícil prestar o mesmo nível de 
assistência em toda a cidade.

O sistema de ambulância é um bom exemplo 
disso. É gerenciado por três grandes instituições 
de caridade, juntamente com pequenas ONGs, 
grupos religiosos e empresas particulares. 
O sistema está amplamente desregulado e 
estima-se que 75% da frota seja de veículos de 
transporte básico sem equipamentos para salvar 
vidas a bordo. Mais do que isso, a maioria das 
ambulâncias são dirigidas por motoristas com 
treinamento paramédico limitado.

A violência é um perigo sempre presente nas 
estruturas de assistência à saúde. Ainda assim, 
parece que se faz muito pouco para ter uma 
resposta coletiva. Alguns hospitais reagiram aos 
ataques aumentando as medidas de segurança, 
mas os profissionais de saúde não têm um 
treinamento formal em gestão da violência e 
essa questão não é tratada por leis e políticas 
específicas.

Muitos profissionais de saúde informaram 
ataques e tentativas de extorsão por parte de 
grupos criminosos. Alguns fugiram do país para 
protegerem a si mesmos e as suas famílias. 
Mas as evidências mostram que a maioria dos 
ataques contra os profissionais de saúde são 
perpetrados pelos familiares dos pacientes. 
Muitos reclamaram de uma falta de respeito 
geral pela profissão médica.

 EXPERIÊNCIA SELECIONADA - PAQUISTÃO 

UM CAMINHO 
PARA ADIANTE 
PROTEGER A ASSISTÊNCIA  
À SAÚDE EM KARACHI
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SERVIÇOS DE AMBULÂNCIAS
RESULTADOS DE UM ESTUDO REALIZADO PELO CICV E PARCEIROS EM KARACHI 

OS MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA CORREM UM MAIOR RISCO DE  
SEREM VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DO QUE QUALQUER OUTRA CATEGORIA  
DE PROFISSIONAL DE SAÚDE.

AS PESSOS MOSTRAM POUCO RESPEITO PELOS MOTORISTAS  
DE AMBULÂNCIAS.

COMO TODOS OS GRANDES HOSPITAIS COM ALA TRAUMATOLÓGICA  
ESTÃO LOCALIZADOS NO SUL DA CIDADE, OS PACIENTES COM FERIMENTOS 
MAIS GRAVES QUASE SEMPRE TÊM DE VIAJAR LONGAS DISTÂNCIAS PARA 
RECEBER O TRATAMENTO.

AS RUAS ESTÃO CONGESTIONADAS E OS MOTORISTAS NEM SEMPRE  
ABREM CAMINHO PARA QUE AS AMBULÂNCIAS PASSEM.

CI
CV
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Eu me lembro das vozes 
dos meus colegas médicos 
gritando “Corra! Corra! É 
uma bomba!”, mas eu não 
podia me mexer. 

TRABALHANDO FRENTE A FRENTE COM O PERIGO
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O nível de alerta era alto em um dia em particular, já que ocorriam diversas 
procissões religiosas. Duas bombas explodiram na cidade. A equipe médica do 
hospital veio em peso atender as vítimas. Então, uma bomba explodiu justo na 
entrada principal do hospital, matando 18 pessoas inocentes que passavam nesse 
momento. Uma segunda bomba - maior do que a primeira - foi encontrada depois 
e desativada. Felizmente, ninguém da nossa equipe foi ferido. Eu me lembro do 
clarão e do barulho terrivelmente alto que veio depois. Eu me lembro da onda 
expansiva, de ser lançada no chão, poeira por todo lado, pessoas gritando quando 
fugiam. Eu me lembro das vozes dos meus colegas médicos gritando “Corra! Corra! 
É uma bomba!”, mas eu não podia me mexer.

Aumentamos consideravelmente o nível de segurança desde então e temos uma 
forte presença da polícia paramilitar próximo ao hospital para ajudar. Mas ainda 
assim não é suficiente. Enfrentamos violência física, abuso verbal e até mesmo 
ameaças de morte o tempo todo. Mas tentamos mostrar as pessoas que ainda 
nos importamos, porque sabemos que elas estão lidando com terríveis traumas 
emocionais e desespero, em particular, no pronto-socorro. Algumas pessoas 
pensam que os profissionais de saúde são heróis. Mas isso não que significa que 
tenhamos que suportar essa violência sem sentido que nos impede de fazer o nosso 
trabalho. Não podemos ter medo de dizer “não” à violência contra a assistência  

à saúde.

– Dr. Seemin Jamali, diretora executiva do Centro Médico de Pós-Graduação de Jinnah 

(JPMC) em Karachi
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“É raro que 
aconteçam 
situações assim, 
mas quando 
acontecem, 
sabemos que pode 
ser o nosso último 
dia de trabalho”.
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Foi há dois anos. Eu estava de plantão uma noite no pronto-socorro e um jovem 
foi trazido. Tinha ocorrido um tiroteio entre militantes de partidos políticos rivais 
e os pacientes eram levados às pressas ao hospital. Começamos a tratar o primeiro 
paciente, depois outro jovem, acompanhado de um grupo de 20 homens, deu 
entrada. Normalmente, não permitimos que tanta gente acompanhe um paciente, 
mas às vezes eles ameaçam ou atacam os nossos seguranças e forçam a entrada.

Resultou que os dois homens pertenciam a lados adversários. Um homem do 
segundo grupo percebeu que o primeiro paciente - um homem que eles estavam 
tentando matar - estava ali no mesmo pronto-socorro. Um deles sacou a arma 
e tentou atirar contra o primeiro paciente. Quando vimos a arma, corremos para 
nos proteger. Não sei bem como impedimos esse assassinato, mas o que sei é que 
os Rangers - a polícia paramilitar – intervieram rapidamente. Essas situações 
extremas são raras, mas quando acontecem, pensamos que pode ser o nosso  
último dia de trabalho.

– Naseem Akhtar, enfermeira-assistente, pronto-socorro do JPMC
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ENTENDENDO O PROBLEMA
A equipe de Assistência à Saúde em Perigo 
em Karachi queria entender como a violência 
afeta diferentes grupos de diferentes maneiras 
e que impacto isso tinha no sistema de saúde. 
Primeiro, conversamos com membros da 
área médica, acadêmicos, sociedade civil e 
autoridades. Depois, realizamos um estudo 
abrangente. Coletamos dados, organizamos 
grupos focais e entrevistamos funcionários, 
ativistas e formuladores de política. Ao final do 
estudo, tínhamos estabelecido vínculos estreitos 
com diversas organizações na cidade.

As nossas constatações nos deram um panorama 
sobre os padrões de violência que atormentam 
o sistema de saúde de Karachi. Foi alarmante 
observar que 66% dos profissionais de saúde 

contaram que foram atacados ou presenciaram 
atos de violência nos 12 meses prévios ao 
estudo - embora a maior parte dos incidentes 
não tenham sido graves e foram perpetrados 
por membros do público geral e familiares de 
pacientes. Também descobrimos que a equipe do 
hospital público e os motoristas de ambulância 
corriam grandes riscos.

Durante as entrevistas iniciais, alguns médicos 
relataram que relutavam em denunciar os 
incidentes por medo a represálias. O que é ainda 
mais preocupante é que muitos profissionais de 
saúde disseram que a violência foi considerada 
parte do dia a dia que eles simplesmente tinham 
que aceitar. Alguns inclusive pensavam que os 
pacientes tinham direito a agir com violência.

VIOLÊNCIA VIVENCIADA EM  
PRIMEIRA MÃO OU COMO TESTEMUNHA

 Vivenciada em primeira mão 16,90%

 Como testemunha  32,50%

 Ambos   16,50%

 Nenhuma delas   34,10%

A VIOLÊNCIA CONTRA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE: 
RESULTADOS DE UM ESTUDO MULTIDISCIPLINAR  
EM KARACHI
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FORTALECER A CAPACIDADE DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE LIDAREM  
COM A VIOLÊNCIA
Contratamos um psicólogo como consultor para 
desenvolver um programa de treinamento para 
profissionais de saúde. Como identificamos 
que muitos dos incidentes começavam como 
intercâmbios verbais, pedimos que fosse 
desenvolvido um guia para explicar como 
usar técnicas de comunicação para evitar que 
essas situações tomassem maiores proporções. 
Testamos o programa e vimos que, embora o 
número de incidentes tenha diminuído apenas 
ligeiramente, eles eram tratados de uma melhor 
maneira e a violência era menos grave.

Publicamos um pacote de materiais multimídia e 
manuais. Estes incluem novas técnicas e ensina 

como dar más notícias aos pacientes e aos seus 
familiares, qual é a relação entre a ética médica 
e a violência, e como prevenir a violência contra 
os prestadores de assistência à saúde.

Os materiais foram bem recebidos pelo hospital e 
pelos serviços de ambulâncias que participaram 
do nossos cursos-piloto de treinamento. Agora 
estamos tentado fazer com que eles sejam parte 
do programa de estudos das escolas de Medicina 
em toda a província de Sindh, para que todos os 
médicos recém-formados estejam preparados 
para lidar com a violência nos seus lugares de 
trabalho.

PRINCIPAIS RAZÕES PARA  
NÃO DENUNCIAR UM INCIDENTE

 Não era importante  45,70%

 Era inútil   31,10%

 Medo das consequências negativas 13,40%

 Não sabia a quem fazer a denúncia 6,10%

 Sentia-se envergonhado(a)/culpado(a) 3%

Muitos profissionais de saúde disseram que a 
violência foi considerada parte do dia a dia que eles 
simplesmente tinham que aceitar. Alguns inclusive 
pensavam que os pacientes tinham direito a agir 
com violência.
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DAR PASSAGEM ÀS AMBULÂNCIAS
Também trabalhamos com os motoristas de 
ambulância. Como eles estão na linha de frente 
de uma grande cidade como Karachi, estão 
mais propensos a serem atacados do que outros 
profissionais de saúde. Os ataques podem afetar 
seriamente a recuperação e a sobrevivência dos 
pacientes; porém, a principal reclamação dos 
motoristas de ambulância é a obstrução por parte 
de outros motoristas de veículos comuns.
 

Para ver como os motoristas de comportavam 
com relação às ambulâncias, o Instituto de Saúde 
Pública posicionou observadores em algumas 
das estradas mais movimentadas de Karachi. 
Foi animador ver que dois terços dos motoristas 
da cidade davam passagem às ambulâncias. No 
entanto, o outro terço restante - que incluía 
motoristas de veículos particulares - não dava.

“As pessoas nos 
conhecem na 
comunidade e 
sabem o que 
fazemos. Nunca 
pensei que algum 
dia seria alvo.”
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As pessoas nos conhecem na comunidade 
e sabem o que fazemos. Nunca pensei que 
algum dia seria alvo. O nosso fundador, Edhi 
Sahib, sempre dizia que até mesmo o fato de 
salvar uma única vida ajuda a salvar toda a 
humanidade. Mas um dia, eu ia correndo com 
uma maca para ajudar uma pessoas ferida  
que está caída na rua, quando senti como se 
uma pedra me atingisse pelas costas. Apesar  
de estar de uniforme e de as luzes da 
ambulância estarem acesas, alguém atirou 
contra mim. Não me lembro de muito mais 
depois disso. Acho que desmaiei, embora me 
lembre de um senhor ferido que estava caído 
perto de mim e que conversava comigo, me 
dizia para ficar quieto, rezar e ser paciente.  
Eu não podia fazer nada mais do que ficar 
quieto. As balas voavam em todas as direções  
e as pessoas estavam muito assustadas para 

sair das suas casas para ajudar.

– Mujadid Rehman, Serviços de Emergência Edhi 

Motorista de ambulância
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RECURSOS
Principais publicações e relatórios
 • A violência contra a assistência à saúde: resultados de um estudo 

multidisciplinar em Karachi

 • Para a proteção da assistência à saúde em Karachi: uma revisão jurídica

Material de treinamento
 • Pacote de treinamento para a redução da violência na assistência à saúde

 • Material de treinamento para evitar que a violência tome maiores 

proporções nos estabelecimento de saúde

UM PASSO NA DIREÇÃO CERTA
Para que a nossa iniciativa seja bem-sucedida em 
uma grande cidade, o governo deve estar envolvido 
e as ferramentas devem ser promovidas de maneira 
mais abrangente. Portanto, a nossa estratégia tem 
sido desenvolver e testar ferramentas nas camadas 
mais populares, mas promovê-las com o governo 
em todo o país. Ao mesmo tempo em que nós e 
os nossos parceiros podemos oferecer assessoria 
técnica, a mudança duradoura só acontecerá se 
houver vontade política.

Apresentamos o nosso estudo em Karachi em 
novembro de 2015. Um participante disse que 
muitos profissionais de saúde estavam agradecidos 

por que alguém “finalmente vinha lhes perguntar 
sobre o sofrimento deles”.

Conversar sobre um problema e levá-lo ao 
conhecimento público pode ser um catalisador da 
mudança. Também pode ser uma catarse para as 
pessoas envolvidas. Mas aumentamos a aposta. 
Queremos reduzir drasticamente o número de 
incidentes de violência em contextos de assistência 
à saúde e fazer com que as pessoas tratem os 
profissionais de saúde com mais respeito em todo 
o país. Mas isso só pode acontecer mediante um 
esforço coordenado e duradouro.

DIFUNDIR A MENSAGEM
A equipe de Assistência à Saúde em Perigo 
promoveu uma campanha de alto perfil nos meios 
de comunicação pedindo que se desse passagem 
às ambulâncias. Depois que a mídia paquistanesa 
assimilou a campanha, fomos convidados a 
programas tipo talk show no horário nobre de 
alguns dos principais canais de televisão do 
país. Outros profissionais médicos, motoristas 
de ambulância e funcionários do CICV também 
apareceram nos meios de comunicação.

O sucesso da campanha foi maior do que 
esperávamos e muitos prestadores de assistência 
à saúde e jornalistas relatavam atos terríveis 
de brutalidades sofridas por socorristas. Houve 
uma impressionante melhora de 16% no 
comportamento dos motoristas com relação às 
ambulâncias. Ao mesmo tempo em que isso nos 
incentiva, precisamos realizar mais campanhas 
como essa em uma escala ainda maior.

A legislação também precisa ser modificada para 
que os motoristas em Sindh sejam obrigados a 
dar passagem às ambulâncias. Em 2015, reunimos 
esforços com o grupo de reflexão da Sociedade 
de Pesquisa sobre o Direito Internacional, com 
sede em Islamabad, para analisar os pontos da 
legislação que precisam ser modificados.

Descobrimos que os serviços de ambulância 
não são suficientemente regulamentados e que 
não havia uma coordenação formal entre as 
diferentes partes do sistema de assistência à 
saúde, sobretudo no atendimento de emergência. 
Também descobrimos que não existem medidas 
específicas para prevenir a violência ou proteger 
os contextos de assistência à saúde.

Agora estamos analisando a factibilidade de 
modificar a lei e promover essas mudanças entre 
as autoridades.
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RECEBER TRATAMENTO EM UM VALE REMOTO
A violência atingiu níveis preocupantes no Vale 
dos Rios Apurímac, Ene e Mantaro (VRAEM), 
no Peru, que se estende por cinco regiões 
administrativas: Apurímac, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica e Junín.

O VRAEM é uma área remota, o que torna o 
acesso particularmente difícil. Por esse motivo, 
em determinadas zonas, as autoridades não 
têm uma forte presença. Isso faz com que seja 
um ambiente propício perfeito para o tráfico de 
drogas e outras atividades ilícitas que são, de 
fato, muito comuns.

Existem surtos ocasionais de violência entre 
grupos armados liderados pelos irmãos Quispe 
Palomino e as forças armadas e a polícia, assim 
como entre os próprios traficantes de drogas. 
Essas tensões implicam que a população local 
viva com medo.

A combinação de todos esses fatores levou a 
efeitos devastadores em muitos aspectos das 
vidas das pessoas na região, em particular, no 
que se refere ao acesso delas à assistência à 
saúde.

 EXPERIÊNCIA SELECIONADA - PERU 

IR UM POUCO 
MAIS ALÉM 
PROTEGER A ASSISTÊNCIA  
À SAÚDE NO VRAEM
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“Para vir aqui, a pessoa realmente 
precisa ser valente. Há tantas pessoas 
que precisam da nossa ajuda, mas 
carecemos até mesmo dos recursos 
mais básicos”.

– Profissional de saúde enviado para  

o posto de saúde em Alto Mantaro

“Não tem estradas. Para muitas comunidades na região de 
Ayacucho, as pessoas caminham até 10 horas para chegar ao posto 
de saúde mais próximo. Mas é ainda pior para aqueles que moram 
na região de Junín: eles podem ter de caminhar até dois dias.”

– Delegado do CICV falando sobre o acesso à assistência à saúde no VRAEM
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ENTENDENDO O PROBLEMA
Entre maio e dezembro de 2014, a equipe da 
delegação regional do CICV em Lima realizou 
20 entrevistas grupais com um total de 295 
profissionais de 92 estabelecimentos de saúde 
no VRAEM. O objetivo era determinar até que 
ponto as forças armadas, outros grupos armados 
e traficantes de drogas estavam presentes na 
região e avaliar a que riscos os profissionais de 
saúde estavam expostos.

Descobrimos que os profissionais de saúde na 
região viveram em primeira mão várias formas 
de violência. As pessoas entrevistadas falaram 
muitas vezes sobre indivíduos armados que 
roubavam ou furtavam medicamentos, entravam 
nos estabelecimento de saúde armados e 
interrogavam os profissionais.

Várias pessoas contaram que foram ameaçadas 
por grupos armados, quase sempre para impedi-
las de denunciar o roubo de medicamentos. Os 
profissionais de saúde também são pressionados 
para dar informações sobre os seus pacientes, 
com uma total falta de consideração pelo seu 
dever de respeitar a confidencialidade médica.

Um líder comunitário em Junín sorri depois de receber uma maca do CICV que facilitará o 

transporte de pessoas doentes e feridas ao posto de saúde mais próximo.

Os profissionais de saúde também  
são pressionados para dar 
informações sobre os seus pacientes, 
com uma total falta de consideração 
pelo seu dever de respeitar a 
confidencialidade médica.
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RESULTADOS DAS ENTREVISTAS COM  
295 PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE 
TRABALHAM NO VRAEM

Que ações vocês propõem para prevenir a violência ou mitigar os seus efeitos? %

Oferecer treinamento para os profissionais de saúde 56%

Proporcionar mais equipamentos e suprimentos 56%

Dar um bônus para os funcionários que vivem no VRAEM 44%

Melhorar a segurança nos estabelecimentos 33%

Estabelecer planos de contingência 22%

Coordenar a ação com as autoridades comunitárias 22%

Identificar os veículos e profissionais de saúde de maneira correspondente 22%

Estabelecer meios de comunicação 22%

Coordenar as emergências 22%

Solicitar mais funcionários 11%

Contar com um veículo designado para emergências 22%

Implementar o programa de saúde mental para a população afetada pelo 
conflito armado da década de 80

22%

Fornecer identidades 22%

Comunicar-se por rádio 11%

Registrar horário das emergências (saída e chegada) 11%

Organizar um programa de incentivo para o pagamento dos funcionários 11%

Solicitar que o seguro de vida seja coberto pelo Estado 11%

Melhorar as condições de trabalho 11%

Avaliar os mecanismos de notificação em uma base militar contraterrorista 11%

Treinar guardas de segurança 11%

Divulgar mensagens pela televisão ou rádio sobre o papel neutro dos 
profissionais de saúde

11%

Aumentar a conscientização do público quanto ao trabalho dos 
profissionais de saúde

11%

Construir latrinas, proporcionar trabalhos familiares e melhorar as 
condições de saúde nas comunidades

11%
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FASE 1: USANDO AS INFORMAÇÕES
Compartilhamos as constatações com as 
autoridades em um esforço de encontrar juntos 
maneiras de melhorar o acesso à assistência à 
saúde e a prestação segura desta no VRAEM. 
Compartilhar as nossas constatações com o 
ministro da saúde rendeu frutos.

O ministro-adjunto de Saúde organizou um 
grupo de trabalho, em março de 2015, formado 
por membros dos departamentos do ministério, 
o CICV e a Cruz Vermelha Peruana. O objetivo do 
grupo de trabalho era desenvolver ferramentas 
jurídicas e operacionais para fortalecer a proteção 
e a segurança dos profissionais, estabelecimentos 
e veículos de saúde.

O CICV contribuiu principalmente na 
preparação de documentos técnicos, que foram 
encaminhados aos outros membros para 
comentários e observações, antes de serem 
aprovados. Dois documentos surgiram desse 
processo:

 • Um relatório – Sistematización de la normativa 
peruana relacionada con la asistencia de salud 
en situaciones de riesgo a la luz del derecho 
internacional – que mapeia a legislação 
existente com o objetivo de proteger 
a prestação de assistência à saúde em 
situações perigosas; comparar a legislação 

nacional com os padrões internacionais; e 
identificar as lacunas e incompatibilidades 
entre a legislação nacional e os padrões 
internacionais. 
 
O relatório também contém uma série de 
recomendações, incluindo: estabelecer um 
símbolo ou emblema padrão para identificar 
os serviços de assistência à saúde, que possa 
lhes proporcionar uma maior proteção; e 
criar um sistema de denúncia centralizado 
para que os profissionais possa denunciar os 
incidentes de violência, de modo a aumentar 
a visibilidade da questão e implementar 
soluções.

 • Uma cartilha – Respetar y proteger los 
servicios de salud – que serve de ferramenta 
para fortalecer a proteção e a segurança 
proporcionadas aos profissionais de saúde. 
A cartilha oferece explicações gerais e fáceis 
de entender sobre os direitos e obrigações 
dos profissionais de saúde - incluindo os 
voluntários da Cruz Vermelha Peruana - e 
em particular, as pessoas que trabalham em 
situações de distúrbios sociais e desastres 
naturais e em áreas vulneráveis, como o 
VRAEM.

Compartilhamos as constatações 
com as autoridades em um esforço 
de encontrar juntos maneiras de 
melhorar o acesso à assistência à 
saúde e a prestação segura desta no 
VRAEM. Compartilhar as nossas 
constatações com o ministro da saúde 
rendeu frutos.
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FASE 2: DIFUNDIR A MENSAGEM
O sistema de saúde do Peru está decentralizado, 
com autoridades de saúde regionais que são 
independentes do Ministério de Saúde central 
nacional. Em 2015 e 2016, o CICV trabalhou com 
autoridades de saúde regionais para aumentar 
a conscientização quanto à importância da 
proteção dos serviços de saúde.

Como parte desse trabalho, a equipe do CICV 
apresentou a cartilha para profissionais de 
saúde em estabelecimentos com maior risco 
de violência no VRAEM. Fizeram o mesmo com 
os voluntários da Cruz Vermelha Peruana. Três 
seminários regionais foram realizados com 
os voluntários, em Piura, Lima e Islay, para 
conscientizar sobre a questão da violência contra 
a assistência à saúde e promover a cartilha.

Promessa assumida pelo Comitê Nacional para o 
Estudo e a Implementação do Direito Internacional 
Humanitário no cumprimento da Resolução 4, 
“Assistência à Saúde em Perigo: Continuar protegendo 
a prestação de assistência à saúde juntos”.

Promover e adotar várias medidas legislativas, 
institucionais e outras relevantes, juntamente com 
políticas públicas, para garantir que as pessoas feridas e 
doentes e os profissionais de saúde sejam tratados com 
respeito e que eles, assim como os estabelecimentos e 
os recursos fornecidos pelos Estados e/ou organizações 
humanitárias para a prestação de serviços médicos, 
sejam protegidos em conflitos armados e outras 
situações de emergência.

Com o apoio das organizações envolvidas, assegurar que 
as obrigações legais relativas à proteção dos feridos e 
doentes, dos profissionais, estabelecimentos e veículos 
de saúde sejam cumpridas de modo a garantir que o 
tratamento das pessoas afetadas se dê em tempo hábil.

Adotar medidas legais e de aplicação da lei, de 
responsabilidade de cada organização, e aquelas 
relativas ao uso e proteção de emblemas nacionais, 
internacionais e de organizações humanitárias que são 
usados pelos profissionais de saúde ou exibidos pelos 
estabelecimentos e veículos de saúde, tomando as 
medidas necessárias para prevenir e punir o uso não 
autorizado em conformidade com as Convenções de 

Genebra e seus Protocolos Adicionais.
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O TRABALHO COM O 
MOVIMENTO
Em 2017, como parte do seu acordo de 

cooperação com o CICV, a Cruz Vermelha 

Peruana acrescentou atividades de 

Assistência à Saúde em Perigo dirigidas aos 

seus voluntários no seu plano de operações 

anual, com o objetivo de não somente 

conscientizar os voluntários, mas também 

de treinar futuros treinadores na questão, 

fortalecendo assim as capacidades da Cruz 

Vermelha Peruana.

PREPARADOS PARA 
RESPONDER
Até setembro de 2017, o ministro de saúde 
distribuiu a cartilha para 3.458 profissionais de 
saúde no programa SERUMS, dos quais 2.437 
trabalham no VRAEM. A cartilha será enviada 
a todos os 13 mil profissionais de saúde do 
programa SERUMS. Depois da fase-piloto, o 
objetivo é que a cartilha seja distribuída para 
todos os quase 20 mil profissionais de saúde em 
todo o país. 
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FOMENTANDO A PARTICIPAÇÃO  
DAS AUTORIDADES
A participação do governo peruano na questão 
continuou crescendo.

Em agosto de 2016, o governo assumiu o 
compromisso de adotar medidas nacionais para 
garantir o respeito e a proteção dos serviços de 
saúde segundo a Resolução 4, “Assistência à 
Saúde em Perigo”, aprovada na 32.ª Conferência 
da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, em 
dezembro de 2015.

No mesmo mês, o Ministério da Saúde e a Cruz 
Vermelha Peruana endossaram oficialmente 
a cartilha elaborada pelo grupo de trabalho, 
sendo este o motivo pelo qual o logo das suas 
entidades aparece no documento.

Em abril de 2017, a diretoria-geral para 
profissionais de saúde do Ministério da Saúde 
começou a usar a cartilha. Para chegar ao 
público-alvo, a cartilha foi entregue aos 
profissionais de saúde que entravam no 
programa de serviço urbano e rural ribeirinhas 
(conhecido como SERUMS), que representam 
3% da força de trabalho de saúde do país.

O Ministério da Saúde considera que a cartilha é  
uma ferramenta útil para transmitir mensagens-
chave e conscientizar os profissionais 
quanto aos seus direitos e obrigações quando 
desempenham as suas tarefas.

O QUE APRENDEMOS
O fato de a cartilha ter sido aprovada pelo 
Ministério da Saúde, além de ter tido também a 
aprovação do CICV e da Cruz Vermelha Peruana, 
foi crucial para garantir a sua distribuição bem-
sucedida. A diretoria-geral para profissionais de 
saúde do Ministério de Saúde considera a cartilha 
útil, já que esta tem um impacto nos profissionais 
do programa SERUMS e dá informações claras 
sobre como os profissionais podem se proteger. 
Foi essencial envolver as autoridades de saúde 
no projeto, já que são elas que estão a cargo de 
implementar as recomendações e difundir as 
informações para os profissionais de saúde.

O diálogo com as autoridades, junto com o 
trabalho para assegurar que as recomendações 
sejam implementadas, se concentrará no governo 
central em Lima, dado que as medidas tomadas 
no nível central terão um maior impacto no nível 
nacional.
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UMA ESTRADA ACIDENTADA PELA FRENTE
Ainda existem inúmeros desafios pela frente 
nessa estrada. Primeiro, há cerca de 200 mil 
profissionais de saúde no Peru, e distribuir a 
cartilha a todos eles - em estreita cooperação 
com a Cruz Vermelha Peruana, o Ministério da 
Saúde e as autoridades regionais de saúde - só 
pode ser realizado em etapas.

Ademais, as autoridades de saúde não coletam, 
organizam e analisam dados sobre os incidentes 
de violência contra os profissionais de saúde 
de maneira centralizada. Em alguns casos, os 
incidentes não são denunciados, o que dificulta 
medir a verdadeira extensão da questão. Para que 
as iniciativas tenham sucesso, como o sistema 
efetivo de denúncia, deve haver uma vontade 
política por trás delas no nível mais alto.

No Peru, ainda não existe uma comunidade 
de interesse para fomentar a cultura de 
responsabilidade entre todos os envolvidos. Tal 
comunidade mobilizaria apoio para essa questão 
e incentivaria a comunidade de assistência à 
saúde, funcionários responsáveis pela aplicação 
da lei, organizações humanitárias e autoridades 
do governo a trabalharem em conjunto.

Finalmente, embora a Cruz Vermelha Peruana 
seja um parceiro-chave e esteja presente em todo 
o país, o projeto só será sustentável se assumir a 
responsabilidade pela questão e tiver sucesso em 
tornar a iniciativa Assistência à Saúde em Perigo 
parte da sua identidade. 
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PARA ONDE VAMOS
Ao mesmo tempo em que há muito trabalho a se 
fazer, acreditamos que a distribuição da cartilha 
é um sólido primeiro passo para informar melhor 
os profissionais de saúde quanto aos seus direitos 
e obrigações. Por sua vez, isso ajuda aumentar a 
conscientização entre outros grupos, como as 
forças armadas, a polícia e as autoridades de 
saúde.

Afinal, embora seja importante a conscientização 
das vítimas de tais incidentes, é também 
importante conscientizar aqueles que podem 
impedir que tais incidentes aconteçam.

O próximo passo é ajudar o Ministério da Saúde 
e a Cruz Vermelha Peruana a agirem conforma 
as recomendações indicadas no relatório (ver 
acima). Isso inclui criar um símbolo ou emblema 
padrão para todos os serviços de assistência à 
saúde e estabelecer um sistema de notificação.

O CICV continuará oferecendo assessoria técnica, 
embora a vontade política das autoridades seja 
essencial para seguirmos adiante.
 

RECURSOS
Principais publicações e relatórios
 • Sistematización de la normativa peruana relacionada con la asistencia de 

salud en situaciones de riesgo a la luz del derecho internacional.*

 • Respetar y proteger los servicios de salud.*

* Disponível somente em espanhol.
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BARREIRAS INVISÍVEIS
O serviço de assistência à saúde em El Salvador 
é considerável para o tamanho do país: 576 
unidades de saúde comunitárias, 5 redes 
regionais, 17 redes de assistência básica à saúde 
(SIBASI) e 68 microrredes, que juntas cobre 
67,2% da população. Entretanto, ter acesso à 
assistência à saúde pode ser difícil.

Os níveis de violência afetam negativamente os 
serviços de saúde, sejam eles prestados pela Cruz 
Vermelha Salvadorenha, sejam prestados pelo 
setor público ou privado.

Os profissionais de saúde considerados 
“forasteiros” quase sempre são impedidos de 
entrar nas comunidades que vivem sob o controle 
territorial de grupos criminosos, é como uma 
barreira invisível que claramente debilita a ideia 
de que os serviços de saúde devem ser universais 
e acessíveis para todos.

 EXPERIÊNCIA SELECIONADA - EL SALVADOR 

UMA CHAMADA 
PERIGOSA 
PROTEGER A ASSISTÊNCIA  
À SAÚDE EM EL SALVADOR
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UM RETRATO DA VIOLÊNCIA EM EL SALVADOR
 • A violência armada é a principal causa de mortes prematuras no país. El Salvador está posicionado 

como um dos países mais perigosos do mundo.

 • Os 12 anos de guerra civil (1980–1992) cobraram mais de 75 mil vidas e estima-se que há dez mil 
pessoas desaparecidas.

 • De janeiro de 2009 a dezembro de 2016, a Polícia Civil Nacional recebeu 11.252 denúncias de 
pessoas desaparecidas.

 • Em 2017, 17 mil alunos do setor público abandonaram a escola, principalmente devido à violência 
e à falta de segurança.

Fonte: Suprema Corte  
de Justiça de El Salvador
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TRABALHANDO FRENTE A FRENTE COM O PERIGO
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Em maio de 2017, quatro promotoras de saúde que 
trabalham em São Salvador foram ameaçadas e foram 
abusadas sexualmente sob a mira de um revólver por um 
grupo criminoso.

– Funcionário da Cruz Vermelha Salvadorenha

Em abril de 2016, um adolescente de 14 anos foi morto quando 
participava de um treinamento de primeiro socorros em La 
Libertad. Ele era voluntário para Comandos de Salvamento. 
Alguns homens desconhecidos entraram com armas de alto 

calibre e, sem dizerem nada, atiraram contra o menino.

– Incidente informado aos meios de comunicação local  

por um membro dos Comandos de Salvamento,  

uma organização local de serviço de emergências
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TRABALHANDO JUNTOS PARA ENFRENTAR  
O DESAFIO
Em julho de 2014, a Cruz Vermelha Salvadorenha 
reuniu representantes dos principais prestadores 
de assistência à saúde em El Salvador para discutir 
a melhor forma de lidar com os ataques contra 
as equipes de assistência à saúde e gerenciar 
a prestação de serviços considerando a falta 
de segurança geral. Um comitê composto por 
diferentes agências foi organizado, em novembro 
de 2014, com a incumbência de desenvolver um 
protocolo interinstitucional para a coordenação 
e a prestação segura de atendimento pré-
hospitalar de emergência.

O comitê entregou um protocolo: um conjunto de 
normas e regulamentações para as instituições de 
assistência à saúde para melhorar a coordenação 
e minimizar os riscos de segurança, adotado 
nesse mesmo ano.

Porém, um ano depois, após uma série de novos 
incidentes de segurança, acordou-se que o 
protocolo precisava ser atualizado com urgência 
para considerar o bem-estar físico e psicológico 
dos profissionais de saúde e incluir todos os tipos 
de serviços de saúde.

Os profissionais de saúde, que estão simplesmente fazendo o seu trabalho, 
estavam preocupados com o que poderia acontecer. Houve incidentes de 
violência contra motoristas de ambulância, médicos, enfermeiros,  
paramédicos, voluntários e funcionários administrativos nos centros de saúde. 
Eles continuaram realizando o seu trabalho humanitário, apesar do medo  
de serem atacados. Mas alguma coisa deveria ser feita.

– Médico salvadorenho
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PLANO DE AÇÃO DA  
CRUZ VERMELHA SALVADORENHA
O Plano de Proteção para os Serviços de Assistência à Saúde opera em três 
níveis:

1. Interno: Busca dar à Cruz Vermelha Salvadorenha as ferramentas 
para garantir que os serviços de assistência à saúde e o trabalho 
humanitário sejam realizados com segurança.

2. Externo: Busca permitir que a Cruz Vermelha Salvadorenha continue 
trabalhando com outros para monitorar e ajudar a melhora a 
segurança dos profissionais de saúde em outras organizações.

3. Dentro do Movimento: Busca fortalecer o apoio para um novo manual 
de serviços de saúde, que poderia ser usado por outros países na 
região que enfrentam a mesma instabilidade social.

Em 30 de maio de 2016, o Protocolo Interinstitucional para 
a Coordenação e a Proteção dos Serviços de Assistência à 
Saúde foi assinado pelas seguintes organizações.

 – Ministério da Saúde
 – Cruz Vermelha Salvadorenha
 – Comandos de Salvamento
 – Brigada de Bombeiros
 – Fundo Solidário de Saúde
 – Sistema Médico de Emergências
 – Força Policial Nacional
 – Cruz Verde Salvadorenha
 – Comando Militar de Saúde
 – Associação Salvadorenha de Hospitais Privados
 – Instituto Salvadorenho de Segurança Social
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Em outubro de 2015, começou o trabalho com 
os representantes do Ministério da Saúde e do 
Bem-Estar, Comandos de Salvamento, Brigadas 
de Bombeiros, Fundo Solidário de Saúde, 
Sistema de Emergências Médicas, Força Policial 
Nacional, Cruz Verde Salvadorenha, Comando 
Militar de Saúde, Associação Salvadorenha de 
Hospitais Privados e Instituto Salvadorenho de 
Segurança Social. O Protocolo Interinstitucional 
para a Coordenação e a Proteção dos Serviços de 
Assistência à Saúde foi assinado em 30 de maio 
de 2016.

O Ministério da Saúde solicitou ao comitê que 
desenvolvesse ferramentas necessárias para 
implementar o protocolo de maneira efetiva. 
Assim, eles organizaram grupos de trabalho 
para atuar em partes específicas do protocolo, 
por exemplo, na conscientização, separação 
por zonas e procedimentos. Como parte deste 
trabalho, a Cruz Vermelha Salvadorenha elaborou 
um plano de ação para 2016–2017.
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COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE PARES
Como parte do processo de atualização do 
protocolo, em novembro de 2015, foi realizado 
um encontro de especialistas sobre a questão da 
proteção dos profissionais e dos estabelecimentos 
de saúde. O encontro reuniu ministros de 
saúde dos governos da Colômbia, El Salvador e 
Honduras, além de representantes das Sociedade 
Nacional desses países, em reconhecimento ao 
fato de que El Salvador não era o único país na 
região que enfrenta problemas de violência. Os 
objetivos do encontro foram:

1. Compartilhar experiências, melhores 
práticas e lições aprendidas relacionadas 
com a promoção do respeito e o aumento da 
segurança dos serviços de assistência à saúde 
na Colômbia, El Salvador e Honduras;

2. Fortalecer iniciativas conjuntas entre 
governos e Sociedades Nacionais (no seu 
papel de auxiliar), sob medida para a situação 
de cada país;

3. Elaborar planos de ação para a proteção dos 
serviços de saúde em El Salvador e Honduras 
e garantir o apoio para o monitoramento e 
a implementação desses planos, dentro do 
marco da cooperação de especialistas na 
Colômbia.

 

Os participantes recomendaram tomar medidas 
para:

(a)  Criar mecanismos para aumentar a 
cooperação internacional entre os 
governos da Colômbia, Honduras e El 
Salvador, as suas Sociedades Nacionais e 
o CICV, com o apoio de um conjunto de 
especialistas colombianos em profissionais 
e estabelecimentos de saúde e a Cruz 
Vermelha Norueguesa, com o objetivo de 
aumentar o acesso seguro para os serviços 
de assistência à saúde em El Salvador e 
Honduras;

(b) Estabelecer meios para avaliar o impacto  
da falta de respeito e a proteção dos 
serviços de saúde sobre a população local 
em cada país;

(c)  Aumentar as oportunidades para um 
diálogo entre autoridades do governo e 
Sociedades Nacionais;

(d) Fazer emendas na legislação existente 
sobre a proteção dos profissionais, veículos, 
infraestrutura de saúde, código de ética 
médica e acesso aos serviços de assistência 
à saúde.
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DESAFIOS E PROJEÇÕES
Internamente, a Cruz Vermelha Salvadorenha visa:

 – chegar a todos os funcionários da Sociedade Nacional para conscientizá-los sobre as novas 
ferramentas;

 – criar uma cultura de denúncia de incidentes dentro da Sociedade Nacional;
 – institucionalizar o uso da ferramenta de avaliação de risco;
 – proporcionar atendimento psicossocial para os prestadores de assistência à saúde que 

tenham sido vítimas de violência;
 – fortalecer a campanha de comunicação sobre o respeito pelos serviços de saúde.

Externamente, a Cruz Vermelha Salvadorenha visa:
 – ampliar a rede de atores que podem conscientizar e implementar o protocolo;
 – criar um formulário on-line completamente anônimo para a denúncia de incidentes;
 – formar uma rede entre as agências com os seus facilitadores do protocolo;
 – propor um grupo técnico interinstitucional no nível departamental para assegurar que as 

informações estejam acessíveis em todo o sistema de saúde;
 – criar alianças entre setores para realizar uma grande campanha sobre o respeito aos serviços 

de saúde.
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Ajudamos pessoas afetadas por conflitos armados 
e outras situações de violência no mundo inteiro, 
fazendo todo o possível para proteger a dignidade 
e aliviar o sofrimento delas, com frequência 
em conjunto com os nossos parceiros da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho. Buscamos 
também evitar as privações com a promoção 
e o fortalecimento do Direito Internacional 
Humanitário (DIH) e a defesa dos princípios 
humanitários universais. As pessoas sabem que 
podem contar conosco para realizar diversas 
atividades que podem salvar vidas e trabalhamos 
de perto com as comunidades para entender e 
atender as suas necessidades. A nossa experiência 
e o nosso conhecimento nos permitem responder 
de maneira rápida e eficaz, sem tomar partido.
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 facebook.com/cicv

 twitter.com/cicv_pt

 instagram.com/cicr_americas

 www.icrc.org/pt

Comitê Internacional da Cruz Vermelha
19, avenue de la Paix
1202 Genebra, Suíça
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org 
© CICV, maio de 2018

http://facebook.com/cicv
http://twitter.com/cicv_pt
http://instagram.com/cicr_americas
http://icrc.org/pt
http://shop.icrc.org

	UMA QUESTÃO DE VIDA OU MORTE
	PREFÁCIO
	INTRODUÇÃO
	DEFINIÇÕES

	ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM PERIGO
	UM CAMINHO PARA ADIANTE - PROTEGER A ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM KARACHI
	UM RETRATO DA VIOLÊNCIA CONTRA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM KARACHI
	SERVIÇOS DE AMBULÂNCIAS
	TRABALHANDO FRENTE A FRENTE COM O PERIGO
	ENTENDENDO O PROBLEMA
	A VIOLÊNCIA CONTRA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE: RESULTADOS DE UM ESTUDO MULTIDISCIPLINAR EM KARACHI
	FORTALECER A CAPACIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE LIDAREM COM A VIOLÊNCIA
	DAR PASSAGEM ÀS AMBULÂNCIAS
	UM PASSO NA DIREÇÃO CERTA
	DIFUNDIR A MENSAGEM
	RECURSOS

	IR UM POUCO MAIS ALÉM - PROTEGER A ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO VRAEM
	RECEBER TRATAMENTO EM UM VALE REMOTO
	ENTENDENDO O PROBLEMA
	RESULTADOS DAS ENTREVISTAS COM 295 PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM NO VRAEM
	FASE 1: USANDO AS INFORMAÇÕES
	FASE 2: DIFUNDIR A MENSAGEM
	O TRABALHO COM O MOVIMENTO
	PREPARADOS PARA RESPONDER
	FOMENTANDO A PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES
	O QUE APRENDEMOS
	UMA ESTRADA ACIDENTADA PELA FRENTE
	PARA ONDE VAMOS
	RECURSOS

	UMA CHAMADA PERIGOSA - PROTEGER A ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM EL SALVADOR
	BARREIRAS INVISÍVEIS
	UM RETRATO DA VIOLÊNCIA EM EL SALVADOR
	TRABALHANDO FRENTE A FRENTE COM O PERIGO
	TRABALHANDO JUNTOS PARA ENFRENTAR O DESAFIO
	PLANO DE AÇÃO DA CRUZ VERMELHA SALVADORENHA
	COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE PARES
	DESAFIOS E PROJEÇÕES




