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PREFÁCIO

Ataques,	ameaças	e	outras	obstruções	violentas	do	trabalho	dos	profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde	
costumam	ocorrer	quando	os	conflitos	armados	e	outras	situações	de	violência	se	agravam.	Com	frequência,	essas	
obstruções	têm	como	consequência	a	interrupção	dos	serviços	de	saúde,	justamente	quando	esses	serviços	são	mais	
necessários.	As	consequências	no	curto	prazo	são	óbvias:	pacientes	são	privados	do	atendimento	tão	necessário	
e	os	profissionais	impedidos	de	prestar	assistência.	As	consequências	no	longo	prazo,	embora	difíceis	de	avaliar,	
são	 consideradas	 igualmente	 graves,	 se	 não	 ainda	mais.	Os	ganhos	 obtidos	 com	muito	 esforço	na	 redução	da	
mortalidade	infantil,	melhoria	na	saúde	materno-infantil	e	o	combate	a	doenças	como	a	pólio	podem	ser	anulados	
em pouco minutos.

Os	riscos	tão	altos	explicam	os	motivos	de	a	violência	que	afeta	os	serviços	de	saúde	se	tornar	uma	questão	de	
crescente	preocupação	global.	E	a	razão	de	ser	importante	encontrar	formas	de	melhorar	a	proteção	dos	serviços	
de	saúde	durante	conflitos	armados	e	outras	emergências.

Com	essa	finalidade,	o	Comitê	Internacional	da	Cruz	Vermelha	(CICV)	realizou	consultas	com	especialistas	do	
mundo todo, entre 2012 e 2014, com uma ampla variedade de organizações e instituições, incluindo Estados, 
organizações	de	profissionais	de	saúde	e	a	sociedade	civil.	O	objetivo	era	desenvolver	recomendações	e	medidas	
para	tornar	mais	segura	a	prestação	de	assistência	à	saúde	em	conflitos	armados	e	outras	emergências.

Um	 resumo	 das	 recomendações	 advindas	 desse	 processo	 global	 encontra-se	 a	 seguir.	 As	 recomendações	
proporcionam	orientações	práticas	para	a	elaboração	de	políticas	e	estratégias,	bem	como	para	a	implementação	
de	medidas	que	tornam	mais	seguros	o	acesso	e	a	prestação	de	assistência	à	saúde	em	conflitos	armados	e	outras	
emergências.	Quando	adaptadas	aos	contextos	locais,	as	medidas	recomendadas	podem	também	contribuir	para	
uma	maior	resiliência	dos	sistemas	de	saúde.	Por	fim,	podem	melhorar	substancialmente	o	cumprimento	do	Direito	
Internacional	 Humanitário	 (DIH)	 e	 das	 normas	 relevantes	 dos	 Direitos	 Humanos,	 reforçando	 o	 respeito	 pelo	
trabalho	dos	profissionais	de	saúde	que	salva	vidas.
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SOBRE ESTE GUIA

O	guia	está	destinado	a	todas	as	pessoas	envolvidas	ou	preocupadas	em	assegurar	uma	prestação	da	assistência	
à	 saúde	 imparcial	 e	 eficaz	durante	 conflitos	 armados	 e	outras	 emergências.	Consequentemente,	 as	 autoridades	
governamentais e formuladores de políticas, forças armadas e de seguranças estatais, grupos armados, Sociedades 
Nacionais	da	Cruz	Vermelha	e	do	Crescente	Vermelho,	profissionais	de	saúde,	agências	humanitárias	e	organizações	
da	sociedade	civil	terão	à	sua	disposição	um	conteúdo	relevante	para	o	seu	trabalho.	Apresenta	recomendações	
para	a	elaboração	de	políticas	e	estratégias,	assim	como	para	o	desenvolvimento	e	 implementação	de	medidas	
práticas	para	prevenir	a	violência	contra	os	pacientes,	profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde.

Muitos	fatores	devem	ser	considerados	ao	lidar	com	a	violência	contra	a	prestação	da	assistência	à	saúde:	leis	e	
regulamentos	aplicáveis;	doutrina	e	prática	militares	sobre	o	tema;	cumprimento	dos	princípios	éticos	e	profissionais	
da	assistência	à	saúde;	acesso	dos	prestadores	de	saúde	-	incluindo	organizações	humanitárias	-	aos	pacientes	e	
comunidades,	e	a	aceitação	ou	não	das	suas	atividades;	segurança	física	e	bem-estar	mental	dos	profissionais	de	
saúde;	e	a	segurança	dos	estabelecimentos	e	 infraestrutura	de	saúde.	O	guia	contém	recomendações	para	cada	
um	desses	fatores.	Intencionalmente,	elas	não	são	específicas	a	nenhuma	situação	ou	lugar.	Os	leitores	podem,	
portanto,	selecionar,	adaptar	e	aplicar	qualquer	recomendação	que	se	adapte	melhor	à	sua	situação.	Também	são	
apresentados	alguns	exemplos	que	ilustram	como	as	recomendações	podem	ser	transformadas	em	ações	concretas,	
programas e leis, entre outros.

As	recomendações	são	organizadas	por	tópicos:

1.	 Elaboração	de	legislação	nacional;

2.	 Promoção	dos	direitos	e	responsabilidades	dos	profissionais	de	saúde;

3.	 Aperfeiçoamento	da	resposta	operacional	das	Sociedades	Nacionais	da	Cruz	Vermelha 
	 e	do	Crescente	Vermelho;

4.	 Garantia	da	preparação	e	segurança	dos	estabelecimentos	de	saúde	nos	conflitos	armados 
	 e	outras	emergências;

5.	 Aperfeiçoamento	da	prática	operacional	dos	serviços	de	ambulância	e	pré-hospitalares;

6.	 Promoção	de	práticas	militares	que	tornam	mais	seguros	o	acesso	e	a	prestação	da	assistência	à	saúde;

7.	 Diálogo	com	os	grupos	armados	sobre	a	proteção	dos	serviços	de	saúde;

8.	 Promoção	do	envolvimento	dos	líderes	religiosos	e	comunitários	para	assegurar	a	aceitação	e	o	acesso.

Embora	este	guia	seja	abrangente,	não	tem	a	intenção	de	ser	completo,	tampouco	todas	as	medidas	citadas	nos	
exemplos	 serão	 aplicáveis	 em	 todos	 os	 lugares.	 Por	 outro	 lado,	 os	 exemplos	 têm	a	finalidade	de	 permitir	 aos	
leitores	aproveitarem	as	experiências	e	práticas	de	outrem	em	uma	ampla	variedade	de	contextos.

O	presente	guia	pode	e	deve	ser	utilizado	em	conjunto	com	uma	série	de	outras	ferramentas	e	fontes	de	informações	
relativas	à	Assistência	à	Saúde	em	Perigo	(ver	Apêndice	I),	disponíveis	na	página	web:	www.healthcareindanger.
org/resource-centre.

www.healthcareindanger.org/resource-centre
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM PERIGO

A	Assistência	 à	 Saúde	 em	 Perigo	 é	 uma	 iniciativa	 global	 que	 foi	 lançada	 pelo	Movimento	 Internacional	 da	
Cruz	Vermelha	 e	 do	Crescente	Vermelho	 (O	Movimento)	 em	 resposta	 à	 violência	 cometida	 contra	 pacientes,	
profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde	em	conflitos	armados	e	outras	emergências.

A	violência	contra	a	assistência	à	saúde	não	é	novidade.	Contudo,	dada	a	frequência	alarmante	dos	ataques	e	ameaças	
contra	os	prestadores	da	assistência	à	saúde	e	a	obstrução	violenta	das	suas	atividades,	o	CIV	lançou	um	estudo	
sobre	a	questão	em	2008.	Analisou	os	 incidentes	de	violência	contra	pacientes,	profissionais,	estabelecimentos	
e	veículos	de	saúde	em	16	países.	O	objetivo	era	compreender	melhor	as	ameaças	enfrentadas	pela	comunidade	
da	saúde	durante	os	conflitos	armados	e	outras	emergências	e	o	que	a	torna	vulnerável	a	essas	ameaças.	Com	um	
melhor	entendimento	do	problema,	pode-se	encontrar	medidas	preventivas.

O relatório do estudo Assistência à Saúde em Perigo: Um estudo sobre 16 países1 destaca a natureza multifacetada 
da	violência	e	a	necessidade	de	uma	resposta	coletiva	para	uma	eficaz	prevenção	e	mitigação	dos	seus	efeitos2. Em 
dezembro	de	2011,	o	relatório	foi	apresentado	na	31a	Conferência	Internacional	da	Cruz	Vermelha	e	do	Crescente	
Vermelho	 (Conferência	 Internacional).	Representantes	de	180	Estados,	o	CICV,	a	Federação	 Internacional	das	
Sociedades	da	Cruz	Vermelha	e	do	Crescente	Vermelho	(a	Federação)	e	as	Sociedades	Nacionais,	presentes	na	
Conferência,	 utilizaram	as	 constatações	 do	 relatório	 como	base	 para	 a	Resolução	 5,	 “Assistência	 à	Saúde	 em	
Perigo:	Respeitar	e	proteger	a	assistência	à	saúde”.	Esta	faz	um	apelo	ao	Movimento	para	identificar	formas	de	
fortalecer	a	proteção	da	assistência	à	saúde.

A	violência	contra	os	profissionais	e	estabelecimentos	de	saúde	pode	ser	evitada.		Ao	mobilizar	uma	“comunidade	
de	interesse”	cada	vez	mais	ampla	-	uma	associação	livre	de	Estados,	Movimento,	organizações	de	profissionais	
de	saúde	e	outros	-	a	iniciativa	da	Assistência	à	Saúde:	

•	 aumenta	a	conscientização	sobre	a	natureza	multifacetada	desse	tipo	de	violência	e	as	suas	graves	consequências	
em termos humanitários;

•	 destaca	a	necessidade	de	soluções	abrangentes	e	interrelacionadas;
•	 promove	a	elaboração	de	recomendações	e	a	implementação	de	medidas	para	assegurar	que	os	profissionais,	

estabelecimentos	e	veículos	de	saúde	estejam	seguros;	e
•	 convoca	 uma	 ampla	 variedade	 de	 pessoas	 de	 diferentes	 setores	 para	 trabalharem	 juntas	 para	 aumentar	 o	

respeito	pela	prestação	da	assistência	à	saúde	e	proteger	os	pacientes	e	prestadores	em	todas	as	circunstâncias.

Ao	reunir	os	Estados,	o	Movimento,	os	portadores	de	armas,	a	comunidade	de	saúde,	as	agências	humanitárias	e	
qualquer	pessoa	preocupada	com	essa	questão,	a	iniciativa	enfatiza	o	papel	de	cada	um	na	prevenção	da	violência.

1	 PDF	disponível	em	inglês	em	www.icrc.org/eng/assets/files/reports/report-hcid-16-country-study-2011-08-10.pdf.
2	 “Os	meios	para	lidar	com	esse	problema	não	se	encontram	na	comunidade	da	assistência	à	saúde,	estão	antes	de	mais	nada	no	
domínio	do	direito	e	da	política,	no	diálogo	humanitário	e	na	adoção	de	procedimentos	apropriados	pelas	forças	armadas	estatais.”

www.icrc.org/eng/assets/files/reports/report-hcid-16-country-study-2011-08-10.pdf
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PROTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE: 
CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

Um apelo humanitário cada vez maior 

A	violência	 que	 causa	 interrupções	 nos	 serviços	 de	 saúde	 foi	 observada	 com	 frequência	 alarmante	 no	mundo	
todo.3	Prestadores	de	assistência	à	saúde	são	atacados,	pacientes	discriminados,	ambulâncias	retidas	nos	postos	de	
controle,	hospitais	bombardeados,	material	médico	saqueado	e	comunidades	inteiras	sem	acesso	a	serviços	vitais.

Entre	janeiro	de	2012	e	dezembro	de	2014,	o	CICV	documentou	quase	2,4	mil	 incidentes	violentos	desse	tipo	
em	apenas	11	países.		Em	mais	de	90%	dos	casos,	os	prestadores	locais	de	assistência	à	saúde	foram	afetados,	
ameaçando	gravemente	a	efetividade	e	a	sustentabilidade	dos	sistemas	nacionais	de	saúde.	Em	setembro	de	2015,	
a	Organização	Mundial	da	Saúde	(OMS)	informou	que	654	profissionais	de	saúde	foram	mortos	desde	o	começo	
do	conflito	na	Síria,	e	que	quase	60%	dos	hospitais	não	funcionavam	ou	funcionavam	parcialmente.4 Em 16 de 
fevereiro,	menos	de	um	ano	desde	o	início	das	hostilidades	no	Iêmen,	o	Coordenador	de	Socorro	de	Emergência	
das Nações Unidas, Stephen O’Brien, anunciou5	ao	Conselho	de	Segurança	que	quase	600	estabelecimentos	de	
saúde	 -	 cerca	 de	 25%	do	 total	 em	 todo	 o	 país	 -	 tinham	 fechado.	Anteriormente,	 220	 desses	 estabelecimentos	
ofereciam	tratamento	para	desnutrição	aguda.

Esta	 violência	 está	 gerando	 uma	 crescente	 preocupação,	 não	 estando	 limitada	 aos	 conflitos	 armados.	Durante	
o	 surto	 de	 ébola	 no	 oeste	 da	África,	 houve	 inúmeros	 ataques	 contra	 profissionais	 e	 voluntários	 de	 saúde.	Os	
problemas	 com	 a	 aceitação	 pelas	 comunidades	 em	 alguns	 casos	 também	 dificultaram	 o	 trabalho	 das	 equipes	
de	saúde	e	o	acesso	delas	aos	pacientes.	As	principais	organizações	de	profissionais	da	área	de	saúde,	como	a	
Associação	Médica	Mundial	e	o	Conselho	Internacional	de	Enfermagem,	também	alertaram	que	os	profissionais	
-	em	particular	os	que	prestam	serviços	de	emergência	-	sofriam	incidentes	de	violência	até	nos	países	em	paz.	
Portanto,	é	necessário	um	enfoque	abrangente	que	combine	prevenção	com	medidas	para	mitigar	a	violência	em	
tempos	de	conflitos	armados,	em	outras	emergências	e	em	tempos	de	paz.

Busca de soluções

O	princípio	humanitário	de	que	todos	os	doentes	e	feridos	devem	receber	tratamento	adequado	e	em	tempo	hábil,	
sem	discriminação,	 está	 claramente	 estipulado	 no	DIH,	 estabelecendo	 a	 obrigação	 de	 proteger	 os	 serviços	 de	
saúde.		Este	princípio	também	está	no	cerne	do	Movimento.	Preocupados	com	a	erosão	do	respeito	a	esse	princípio,	
e	de	acordo	com	o	mandato	recebido	pela	31a	Conferência	Internacional,	o	CICV	facilitou	as	consultas	globais	
com	várias	organizações	afetadas	por	essa	questão.	O	objetivo	era	formular	“recomendações	práticas	para	tornar	
mais	segura	a	prestação	de	assistência	à	saúde	em	tempos	de	conflitos	armados	e	outras	emergências”.6	Diversas	
oficinas	foram	realizadas	no	mundo	todo,	assistidas	por	representantes	de	uma	ampla	variedade	de	instituições,	
organizações	e	grupos.	Cada	oficina	concentrou-se	em	um	 tema	diferente	 relativo	a	 formas	de	garantir	que	as	
pessoas	possam	ter	acesso	e	prestar	assistência	à	saúde	de	modo	seguro.	Os	participantes	tinham	diferentes	origens	

3	 Veja	a	página	web	da	Assistência	à	Saúde	em	Perigo	em	www.healthcareindanger.org	para	atualizações	regulares	sobre	
incidentes	e	ataques	contra	os	profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde	em	conflitos	armados	e	outras	emergências.
4	 Ver	www.who.int/hac/crises/syr/sitreps/syria_health_sector_cluster_news_september2015.pdf?ua=1; e 
www.emro.who.int/images/stories/WHO_SitRep_September2015.pdf
5	 Ver	http://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-stephen-4
6	 A	Resolução	5	sobre	a	Assistência	à	Saúde	em	Perigo	disponível	em	
www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-5-2011.htm

www.healthcareindanger.org
www.who.int/hac/crises/syr/sitreps/syria_health_sector_cluster_news_september2015.pdf?ua=1;
www.emro.who.int/images/stories/WHO_SitRep_September2015.pdf
http://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-stephen-4
www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-5-2011.htm
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e	 profissões:	 administradores	 de	 hospitais,	 médicos,	 enfermeiros,	 farmacêuticos,	 motoristas	 de	 ambulâncias,	
socorristas,	equipes	de	primeira	resposta,	acadêmicos,	líderes	religiosos,	funcionários	e	voluntários	do	Movimento,	
militares,	funcionários	governamentais,	etc.	Eles	foram	reunidos	com	base	no	seu	conhecimento	e	experiência.	
Alguns	tinham	passado	por	situações	de	conflitos;	uns	defendiam	o	direito	das	pessoas	terem	assistência	à	saúde;	e	
outros	tinham	contribuído	para	desenvolver	medidas	para	prevenir	ou	responder	à	violência	contra	a	assistência	à	
saúde	em	conflitos	armados	e	outras	emergências,	ou	tinham	trabalhado	para	melhorar	a	resiliência	dos	sistemas	de	
saúde	em	casos	de	crises.	As	consultas	globais	ofereceram	aos	participantes	um	fórum	para	compartilhar	e	discutir	
diferentes	práticas	e	para	trabalhar	juntos	na	identificação	de	soluções	concretas	para	tornar	o	acesso	e	a	prestação	
da	assistência	à	saúde	mais	seguros.

Na	preparação	das	oficinas:

•	 O	Serviço	de	Assessoramento	sobre	Direito	Internacional	Humanitário	do	CICV	realizou	uma	pesquisa	em	
39	países	de	todas	as	regiões	do	mundo,	analisando	especificamente	os	seus	marcos	normativos	no	âmbito	
nacional	para	a	proteção	da	prestação	da	assistência	à	saúde.

•	 O	CICV	também	realizou	consultas	bilaterais	e	confidenciais	com	pessoal	militar	em	29	países	e	com	duas	
organizações militares e de defesa.

Em	paralelo,	o	CICV	iniciou	discussões	estruturadas	com	36	grupos	armados	de	10	países.	É	importante	falar	com	
esses	grupos,	devido	ao	seu	papel	nos	conflitos	armados	contemporâneos	e	em	assegurar	a	prestação	segura	da	
assistência	à	saúde.	Além	disso,	os	especialistas	do	CICV	analisaram	os	documentos	internos	e	públicos	(como	
códigos	de	conduta,	manuais,	declarações	e	acordos)	de	73	grupos	armados	de	várias	regiões	do	mundo.

Um	 processo	 consultivo	 de	 igual	 importância	 foi	 realizado	 com	 a	Associação	Médica	 Mundial,	 o	 Conselho	
Internacional	de	Enfermagem,	o	Comitê	Internacional	de	Medicina	Militar	e	a	Federação	Internacional	Farmacêutica.	
O	objetivo	era	identificar	um	denominador	comum	de	princípios	éticos	da	assistência	à	saúde	aplicáveis	em	tempos	
de	conflitos	armados	e	outras	emergências	(ver	Apêndice	2).	O	núcleo	comum	de	princípios	éticos	foi	lançado	em	
junho	de	2015,	em	Genebra,	durante	uma	conferência	com	os	representantes	das	quatro	organizações	e	do	CICV.	
Desde	o	princípio,	o	núcleo	comum	foi	endossado	por	outras	organizações	da	comunidade	de	assistência	à	saúde,	
mais	notadamente	a	Federação	Internacional	de	Associações	de	Estudantes	de	Medicina	e	a	Confederação	Mundial	
de Fisioterapia.

Em	2014,	a	Cruz	Vermelha	Sueca	encomendou	um	estudo	de	campo	para	analisar	a	violência	contra	a	prestação	da	
assistência	à	saúde	a	partir	de	uma	perspectiva	de	gênero	e	identificar	recomendações	específicas	correspondentes.7

Em	2015,	a	Cruz	Vermelha	Norueguesa,	em	seguimento	a	um	conjunto	de	recomendações,	publicou	um	relatório	
sobre	as	melhores	práticas	para	serviços	de	ambulância	em	situações	de	alto	risco.	Baseou-se	nas	informações	de	
12	Sociedades	Nacionais	que	operam	serviços	de	ambulância	nas	Américas,	Norte	da	África	e	Oriente	Médio.

As	 recomendações	 identificadas	 durante	 o	 processo	 descrito	 anteriormente	 foram	 apresentadas	 em	 distintos	
tópicos	de	uma	forma	condensada	a	seguir.	Também	foram	publicadas	em	uma	série	de	relatórios	especializados	
que	oferece	mais	orientações	detalhadas	sobre	medidas	jurídicas	práticas	e	de	políticas	para	proteger	a	assistência	
à	saúde.8

7	 O	estudo	encontra-se	em:	www.icrc.org/en/document/understanding-violence-against-health-care-gender-perspective
8	 O	Apêndice	1	contém	uma	lista	detalhada	dos	relatórios	especializados.

www.icrc.org/en/document/understanding-violence-against-health-care-gender-perspective
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1.  RESPONSABILIDADES E 
DIREITOS DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Londres, abril de 2012
Cairo, dezembro de 2012

180 participantes 
23 países representados

Principal público: 
Representantes dos Estados 
e organizações médicas, de 
saúde e humanitárias 

Recomendações finais 
- principais mensagens: 
princípios éticos de assistência 
à saúde, treinamento, relações 
com a mídia, gestão da 
violência, gestão do estresse

2.  RESPOSTA DAS 
SOCIEDADES NACIONAIS À 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
EM PERIGO

Oslo, dezembro de 2012
Teerã, fevereiro de 2013

76 participantes 
26 países representados

Principal público: Sociedades 
Nacionais da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho, 
Estados

Recomendações finais - 
principais mensagens: Marco 
do Acesso Mais Seguro, 
segurança dos funcionários 
e voluntários, treinamento, 
primeiros socorros, aceitação, 
percepção, emblemas, 
legislação nacional

3.  MOBILIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL E LÍDERES 
RELIGIOSOS

Dakar, abril de 2013

26 participantes 
6 países representados

Público principal: sociedade 
civil e organizações 
religiosas, organizações não 
governamentais nacionais e 
internacionais, organizações da 
saúde

Recomendações finais 
- principais mensagens: 
coordenação, liderança, difusão, 
emblemas, acesso, percepção, 
aceitação 

4.  SERVIÇOS DE 
AMBULÂNCIA E  
PRÉ-HOSPITALARES

Toluca, maio de 2013

71 participantes 
25 países representados

Principal público: Sociedades 
Nacionais, ambulâncias, 
assistência à saúde em 
emergências e socorristas

Recomendações finais 
- principais mensagens: 
segurança, proteção, 
equipamento de proteção 
pessoal, acesso à população, 
percepção, treinamento, 
seguros, emblemas, voluntários, 
coordenação

5.  SEGURANÇA DOS 
ESTABELECIMENTOS DE 
SAÚDE

Ottawa, setembro de 2013
Pretória, abril de 2014

48 participantes 
14 países representados

Principal público: Estados 
e departamentos técnicos 
dos Ministérios de 
Saúde, organizações não 
governamentais, organizações 
governamentais internacionais, 
federações profissionais e 
coalizões

Recomendações finais 
- principais mensagens: 
planejamento de contingência, 
avaliação de riscos, coordenação, 
bem-estar dos profissionais e 
pacientes, segurança passiva, 
realocação, serviços básicos, 
equipamento, material médico e 
armazenamento, mapeamento 
dos estabelecimentos.

6.  PRÁTICA MILITAR

Sidney, dezembro de 2013

27 participantes 
20 países representados

Principal público: Estados, 
forças armadas, alianças 
militares intergovernamentais e 
organizações internacionais de 
paz e segurança, organizações 
internacionais que representam 
profissionais de saúde militares

Recomendações finais - 
principais mensagens: operações 
militares na proximidade de 
estabelecimentos de saúde, 
operações de busca e prisões, 
postos de controle, controle 
territorial, necessidade militar, 
necessidades humanitárias, 
coordenação, princípios éticos, 
treinamento

7.  LEGISLAÇÃO NACIONAL  
E REPRESSÃO PENAL

Bruxelas, janeiro de 2014

77 participantes 
25 países representados

Principal público: Estados

Recomendações finais - 
principais mensagens: DIH, 
legislação nacional, emblemas, 
sanções, treinamento, difusão, 
princípios éticos da assistência à 
saúde 

8.  ACESSO À ASSISTÊNCIA 
À SAÚDE E GRUPOS 
ARMADOS

Abril de 2013 a outubro de 2014

36 grupos armados 
consultados
10 países em 4 continentes

Principal público: grupos 
armados, outros públicos 
interessados em um diálogo 
com os grupos armados para a 
proteção da assistência à saúde

Recomendações finais 
- principais mensagens: 
acesso, treinamento, DIH, 
práticas operacionais, 
Modelo de Declaração 
Unilateral, primeiros socorros, 
coordenação, mapeamento de 
estabelecimentos, segurança, 
princípios éticos
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1 ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO NACIONAL 

As recomendações desta seção foram elaboradas para ajudar os Estados a implementar medidas de fortalecimento 
da legislação nacional que protege o acesso à assistência à saúde e assegura a prestação segura, cumprindo dessa 
forma com as suas obrigações perante o Direito Internacional. As recomendações focam na melhoria da proteção 
jurídica de pacientes e profissionais de saúde, garantindo o uso adequado dos emblemas, desenvolvendo proteção 
jurídica para a ética médica e a confidencialidade e lidando de modo efetivo com as violações das normas.

1.1	 	Marco	jurídico	que	protege	os	feridos,	doentes,	profissionais,	estabelecimentos	e	
veículos de saúde

Os	 Estados	 devem	 tomar	 medidas	 apropriadas	 para	 que	 a	 sua	 legislação	 reflita	 as	 obrigações	 internacionais	
assumidas	com	relação	à	proteção	do	acesso	e	da	prestação	da	assistência	à	saúde,	tomando	a	devida	consideração	
das	especificidades	nacionais.

No Afeganistão, inúmeras medidas preventivas foram adotadas para proteger os feridos e doentes e 
a prestação da assistência à saúde. A Lei da Polícia requer que a polícia proteja os estabelecimentos e 
veículos de saúde públicos e privados. Os hospitais privados têm o direito por lei de adotar medidas para 
garantir a segurança de pacientes e equipes de saúde. Entretanto, não há atualmente mecanismos para 
monitorar a implementação dessas obrigações jurídicas no país.

Na China, foram adotadas medidas específicas para proteger as equipes da Cruz Vermelha. Toda pessoa 
que usar de violência ou ameaças para impedir o trabalho dos funcionários e voluntários da Cruz Vermelha 
que estiverem prestando assistência em desastres ou respondendo a uma emergência estará sujeita ao 
mesmo tipo de sanção penal que ao impedir o trabalho de funcionários do governo.

Para que os Estados possam responder de modo mais efetivo, devem coletar	dados	sobre	as	interferências	e/ou	
a violência contra a prestação da assistência à saúde nos seus países. As autoridades governamentais devem 
gerir	e	proteger	o	sistema	de	coleta	de	dados,	guiadas	por	critérios	claros	de	classificação	em	categorias	específicas	
por	contexto.	O	sistema	deve	incluir	todos	os	envolvidos,	ser	independente	e	transparente,	com	a	única	finalidade	
de análise.

As	 medidas	 para	 proteger	 o	 acesso	 à	 assistência	 à	 saúde	 devem	 incluir	 educação,	 treinamento	 e	 difusão	 da	
legislação	existente.	As	forças	armadas	e	de	segurança,	funcionários	públicos,	equipes	de	saúde	e	o	público	
em geral devem todos conhecer a legislação.	Os	programas	devem	ser	administrados	para	conscientizar	sobre	
a	 importância	de	cumprir	com	a	obrigação	de	 tratar	com	atenção	especial	os	profissionais,	 estabelecimentos	e	
veículos de saúde.
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O papel de auxiliares das Sociedades Nacionais

As Sociedades Nacionais têm a função de auxiliares das autoridades públicas. Para cumprir com essa função 
e os seus mandatos, as Sociedades Nacionais assinaram acordos nacionais que as possibilitam organizar a 
prestação da assistência à saúde nos seus países. Elas, portanto, têm um papel importante para garantir que as 
pessoas possam acessar e prestar serviços de saúde durante conflitos armados e outras emergências. Isso foi 
reafirmado na Resolução 5, adotada na Conferência Internacional em 2011 e reforçada na Resolução 4, adotada 
em dezembro de 2015 (ver Apêndice 4).

Mais especificamente, as Sociedades Nacionais podem cumprir um propósito importante para a conscientização 
e capacitação sobre as regulações no uso dos emblemas e sobre o DIH de modo geral. Os Estatutos do 
Movimento estipulam que as Sociedades Nacionais deverão “difundir e auxiliar os governos na difusão do Direito 
Internacional Humanitário” e, mais especificamente, “cooperar com os governos para assegurar o respeito 
pelo Direito Internacional Humanitário e proteger os emblemas distintivos reconhecidos pelas Convenções de 
Genebra e os Protocolos Adicionais”.

Este é o caso de muitos países como a Bélgica. É o dever da Cruz Vermelha Belga, segundo o seu estatuto, de 
difundir o conhecimento dos Princípios Fundamentais do Movimento e do DIH. Na Sérvia, a Lei da Cruz Vermelha 
estipula o dever da Sociedade Nacional de garantir o respeito pelo DIH, trabalhar para prevenir violações e 
educar o público sobre os temas relacionados ao DIH.

Todos	os	Estados	deveriam	ter	um	plano	de	coordenação	durante	os	conflitos	armados	e	outras	emergências, 
bem	como	a	legislação	nacional	deveria	definir	claramente	as	funções	e	as	responsabilidades	de	todos	os	envolvidos	
na	resposta	em	emergências.

No Peru, a Lei de Resposta em Desastres define as funções de cada grupo de resposta em emergências e 
estabelece mecanismos para trabalhar em conjunto de modo que a assistência médica em situações de 
emergência possa ser canalizada às pessoas que mais precisam.

No Senegal, existe um plano de coordenação dos serviços de emergência - referido como Plano ORSEC - que 
as autoridades governamentais podem implementar sob certas condições. Ele identifica as diferentes instituições 
estatais que respondem em emergências e oferece mecanismos de coordenação e uma célula de crises para 
o seguimento da prestação de assistência à saúde em emergências. O plano é coordenado pelo Ministério do 
Interior. A lei senegalesa também permite que os serviços estatais sejam solicitados quando houver um perigo 
iminente.

Do mesmo modo, no Sri Lanka, a Lei de Gestão de Desastres criou o Conselho Nacional de Gestão de Desastres, 
que cobre os desastres naturais e os provocados pelo homem, como os conflitos armados. O conselho possui 
a autoridade de designar quais organizações (incluindo ministérios ou outros órgãos governamentais) receberão 
a tarefa de implementar o Plano Nacional de Gestão de Desastres ou o Plano Nacional de Operações de 
Emergência.

Na Argentina, o Sistema Federal de Emergências criou um mecanismo nacional de resposta para assistir os 
esforços dos governos provinciais e municipais quando as suas capacidades forem excedidas. O comandante-
em-chefe das forças armadas é responsável pela coordenação das operações quando o Ministério da Defesa ou 
outra autoridade estatal autorizar o uso das forças armadas, incluindo os seus serviços de saúde.

Segundo	a	legislação	nacional,	deveria	ser	requerido	às	pessoas,	em	todas	as	circunstâncias,	resgatar	ou	prestar	
ajuda	às	pessoas	que	precisem	de	atenção	médica	urgente;	deixar	de	fazê-lo	deveria	estar	sujeito	a	sanções	penais.
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Na Colômbia, é requerido às pessoas prestar ajuda, uma obrigação derivada do dever constitucional de 
“solidariedade social”. Deixar de fazê-lo poderá ser punido com prisão segundo o Código Penal. Do mesmo 
modo, diversos outros países com sistemas de civil law consideram um dever das pessoas a prestação da 
assistência para salvar vidas em acidentes nas estradas e emergências.

Medidas	específicas	legislativas	e	práticas	deverão	ser	adotadas	para	lidar	com	as	necessidades	particulares	em	
assistência	 à	 saúde	 de	 certos	 indivíduos	 e	 grupos	 (p.ex.,	 mulheres,	 meninas,	 meninos,	 idosos	 e	 pessoas	 com	
deficiência).	 Em	particular,	 as	medidas	 devem	 lidar	 com	 as	 necessidades	 específicas	 das	 vítimas	 de	 violência	
sexual	e	de	gênero,	de	modo	a	colocar	o	princípio	de	não	discriminação	em	prática.

1.2	 Emblemas

Os	emblemas	servem	como	uma	indicação	visível	da	proteção	concedida	aos	profissionais,	estabelecimentos	e	
veículos	de	saúde	em	conflitos	armados	e	outras	emergências.	Como	tal,	eles	ajudam	os	feridos	e	doentes	a	obterem	
o	acesso	à	assistência	à	saúde	que	necessitam.	Os	Estados	devem	adotar	legislação	específica	para	reforçar	a	
reputação	e	a	importância	dos	emblemas	da	cruz	vermelha,	crescente	vermelho	e/ou	cristal	vermelho. Os 
Estados	devem	identificar	as	entidades	que	têm	direito	de	usar	os	emblemas	e	designar	uma	autoridade	nacional	
para regular o seu uso.

Inúmeros Estados, como o Chade, Filipinas, França, Luxemburgo, Madagascar, Portugal e Serra Leoa, 
adotaram legislação nacional para regular o uso dos emblemas da cruz vermelha, crescente vermelho e cristal 
vermelho e aumentar a conscientização sobre o seu uso adequado.

Em 2002, a Colômbia criou um emblema adicional para os serviços de saúde.

O seu uso está sujeito à autorização do Ministério da Saúde e de Proteção Social. Foi criado 
para responder parcialmente aos inúmeros incidentes violentos que afetam a prestação da 
assistência à saúde e a proliferação de emblemas utilizados em distúrbios internos que não 
chegam ao umbral de conflitos armados segundo o DIH. A finalidade do emblema é gerar 
respeito e proteção para os profissionais, estabelecimentos e veículos envolvidos na prestação 
de saúde em conflitos armados e outras emergências. O respeito e a proteção contribuirão para 
assegurar que a assistência à saúde é prestada às pessoas que mais necessitam durante os 
conflitos armados, desastres naturais e outras emergências. Também tem a finalidade de garantir, 
proteger e facilitar a prestação de saúde pelos profissionais civis e pelos estabelecimentos e 
veículos civis, públicos e privados.

Todo uso	indevido	dos	emblemas	deve	ser	severamente	punido por meios penais, administrativos e disciplinares. 
O	uso	pérfido	dos	emblemas	é	um	crime	de	guerra.	Os	Estados	devem	monitorar	o	uso	indevido	dos	emblemas	e	
incentivar	a	sua	denúncia	às	autoridades	correspondentes.	As	forças	armadas	também	deverão	ser	treinadas	
para	prevenir	o	uso	indevido	dos	emblemas. 
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O código penal da Sérvia inclui crimes de guerra cometidos contra os civis, feridos e doentes, tratamento cruel 
de feridos, doentes e prisioneiros de guerra e o uso indevido dos emblemas reconhecidos internacionalmente. 
Os estabelecimentos de saúde podem ser multados por (i) violar as normas de proteção de dados e (ii) não 
apresentar dados precisos sobre a situação aos órgãos estatais pertinentes, em caso de epidemias e outros 
desastres. As pessoas responsáveis pelos estabelecimentos também podem ser multadas. Além disso, a Lei 
sobre o Uso e Proteção do Emblema e do Nome da Cruz Vermelha estipula multas para o uso não autorizado do 
emblema da cruz vermelha.

Em Senegal, é um crime o uso indevido do emblema da cruz vermelha e outros emblemas distintivos. Os 
infratores podem ser sentenciados com uma multa e/ou até cinco anos de encarceramento de acordo com a Lei 
Relativa ao Uso e à Proteção do Emblema da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A duração da sentença 
pode ser duplicada se a violação for cometida durante um conflito armado. O Senegal também considera 
inúmeras medidas provisórias, como fazer que a pessoa que cometeu a violação se responsabilize pelos custos 
de apreender objetos que portem o emblema distintivo.

Deve-se	evitar	a	proliferação	desnecessária	de	emblemas.	Antes	de	adotar	novos	símbolos	para	indicar	as	atividades	
de	assistência	à	saúde,	os	Estados	devem	se	assegurar	que	o	seu	uso	poderia	ampliar	a	proteção	da	prestação	de	
assistência	à	saúde	em	uma	situação	específica.	Nesse	caso,	as	autoridades	devem	fazer	uma	distinção	clara	entre	
o	novo	símbolo	e	os	emblemas	da	cruz	vermelha,	crescente	vermelho	e	cristal	vermelho	reconhecidos	pelo	Direito	
Internacional.	Os	Estados	devem	regular	os	símbolos	e	educar	a	sociedade	em	geral	sobre	a	sua	finalidade.	

Alguns	símbolos	conhecidos	

Os emblemas do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 

 

 

A Estrela da Vida conhecida em todo o mundo 
como o símbolo dos serviços de saúde de emergência

Amplamente utilizado para os 
primeiros socorros
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1.3	 Confidencialidade	e	princípios	éticos	da	assistência	à	saúde	

Os	Estados	 devem	assegurar	 que	 as	 leis	 nacionais	 não	 evitem	que	 os	 profissionais	 de	 saúde	 realizem	 as	 suas	
atividades	de	acordo	com	os	deveres	éticos	da	sua	profissão.	

A	independência	e	a	imparcialidade	na	prestação	da	assistência	são	princípios	éticos	universais,	devendo	ser,	como	
tais,	protegidos	adequadamente	segundo	a	legislação	nacional.	As autoridades governamentais devem adotar 
medidas	para	garantir	que	os	profissionais	de	saúde	possam	exercitar	a	sua	profissão	sem	pressões	indevidas	
- especialmente	a	pressão	para	determinar	a	ordem	dos	pacientes	que	recebem	tratamento	por	critérios	que	não	
sejam	as	necessidades	médicas	-	e	sem	medo	de	enfrentar	um	processo	penal	por	prestar	assistência	 imparcial	
segundo	os	seus	deveres	éticos.

A	confidencialidade	deve	continuar	sendo	o	princípio	fundamental	e	a	norma	geral	para	 todos	os	profissionais	
de	saúde	em	todas	as	circunstâncias.	As	excepções	devem	ser	poucas	e	estritamente	circunscritas	na	legislação	
nacional. 

No México, o Código Federal do Processo Penal estabelece que as pessoas vinculadas pela confidencialidade 
médica, como profissionais de saúde e funcionários públicos, não podem ser obrigadas a testemunhar 
sobre informações confidenciais. As cortes federais determinaram que, em casos civis, o dever profissional 
de confidencialidade está relacionado com o direito à privacidade. As pessoas vinculadas pelo dever de 
confidencialidade médica não podem, portanto, revelar informações a que tiveram acesso no cumprimento das 
suas funções. Especificamente, os cirurgiões e especialistas não podem testemunhar com relação à saúde dos 
seus pacientes. Os promotores públicos e juízes devem recusar a admissão de provas que violem o dever 
de confidencialidade. Os registros médicos devem ser sempre tratados com discrição e confidencialidade, 
de acordo com os princípios científicos e éticos. Somente poderão ser revelados a terceiros por ordem de 
autoridades judicias, administrativas ou de saúde, ou pela Comissão Nacional de Arbitragem médica ou uma 
comissão de arbitragem do Estado.

A	proteção	do	dever	de	confidencialidade	médica	serve	aos	interesses	dos	doentes,	feridos	e	profissionais	de	saúde.	
Portanto, a legislação	nacional	deve	proteger	a	 confidencialidade	médica	não	apenas	como	um	privilégio	e	
dever	ético	dos	profissionais,	mas	também	como	um	direito	dos	pacientes.	Para	uma	melhor	consistência	e	maior	
proteção,	os	direitos	dos	pacientes	e	a	proteção	dos	profissionais	devem,	se	possível,	estar	contidos	na	mesma	
legislação.	

Na Bélgica, a lei de 22 de agosto de 2002 sobre os direitos dos pacientes é um exemplo de como a ética 
médica pode ser incorporada na legislação sobre outros direitos dos pacientes, como o consentimento, o direito 
à informação e o direito ao acesso aos registros médicos.

A	revelação	das	informações	pessoais	sobre	a	saúde	sem	o	consentimento	ou	a	obrigação	legal	é	uma	violação	do	
dever	profissional,	devendo	ser	punida	por	ação	administrativa	e	disciplinar.

Na Nigéria, a revelação de informação médica confidencial constitui um delito penal segundo o artigo 221 do 
Código Penal Nigeriano. É punível por encarceramento de dois meses a um ano e por multa de 10 mil a 200 mil 
nairas.
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Os	profissionais	de	saúde	devem	receber	capacitação	especial	sobre	como	cumprir	com	os	seus	deveres	éticos.	
As autoridades estatais e as associações nacionais de prestadores de saúde podem oferecer orientações aos seus 
membros	através	de	publicações	como	manuais	ou	guias.	Também	podem	ser	adotadas	medidas	para	regular	as	
interações	entre	os	prestadores	de	assistência	à	saúde	e	a	mídia,	fortalecendo	a	proteção	da	confidencialidade.

Os	responsáveis	pela	aplicação	da	lei	devem	conhecer	e	respeitar	os	direitos	e	responsabilidades	dos	profissionais	
de saúde.

1.4 Sanções

As sanções servem como um importante fator dissuasivo das violações das normas que protegem a prestação 
de saúde. Os Estados podem incorporar as sanções pelas violações nos seus marcos jurídicos nacionais de diversas 
maneiras.	Ao	fazê-lo,	cumprem	com	as	suas	obrigações	de	adotar	medidas	eficazes	no	sistema	de	justiça	penal	e,	
de	outro	modo,	acabar	e	prevenir	as	violações.

As	sanções	na	legislação	nacional	podem	ser	no	âmbito	penal,	disciplinar	ou	administrativo. Elas devem ser 
gradativas	e	combinadas	para	assegurar	que	a	penalidade	seja	compatível	com	a	gravidade	da	violação,	levando	
em	consideração	as	circunstâncias	agravantes	e	mitigantes.

Os	infratores	devem	enfrentar	ações	administrativas	ou	disciplinares,	bem	como	sanções	penais,	dependendo	
do seu cargo ou função. A	violência	contra	a	prestação	de	assistência	à	saúde,	que	equivale	a	uma	infração	grave	
às	Convenções	de	Genebra,	deve	ser	penalizada	como	tal	nos	regulamentos	pertinentes.	Esses	regulamentos	devem	
ser	incorporados	na	legislação	nacional	e	devem	cobrir	a	responsabilidade	individual	e	de	comando.

As	leis	nacionais	devem	ter	um	alcance	maior	do	que	as	Convenções	de	Genebra	em	termos	dos	processos	penais,	
para	as	situações	que	são	cobertas	e	da	conduta	que	é	penalizada.	As	leis	devem	penalizar	todas	as	interferências	
indevidas	na	prestação	de	assistência	à	saúde	-	incluindo	as	ameaças	contra	os	profissionais	de	saúde.	

No Quênia, a Lei sobre as Convenções de Genebra criminaliza as infrações graves das Convenções. Além 
disso, a Seção 8 da Lei de Crimes Internacionais concede à Corte Superior jurisdição sobre os crimes de guerra 
cometidos no Quênia e outros lugares, caso o infrator ou a vítima seja um cidadão queniano ou se o infrator 
estiver atualmente no país. A Lei das Forças de Defesa do Quênia também estipula medidas disciplinares para 
alguns dos delitos conforme a Lei; incluem expulsão das forças armadas, reprimendas, multas e sentenças de 
prisão.

Os manuais militares da Bielorrússia e Rússia também estabelecem medidas disciplinares para as violações 
do DIH.

Na Áustria, inúmeras disposições para a proteção dos civis e profissionais humanitários foram incorporadas ao 
código penal após a adoção da Resolução 5 na Conferência Internacional de 2011. As emendas entraram em 
vigor a partir de 1º de janeiro de 2015.

As	autoridades	estatais	devem	fazer	o	que	estiver	ao	seu	alcance	para	aplicar	as	sanções	legais	existentes 
de	modo	que	estas	 tenham	uma	ação	dissuasiva.	Devem	fortalecer	a	supervisão	para	assegurar	o	cumprimento	
das normas vigentes. E devem assegurar que o sistema judicial seja independente e honesto, os procedimentos 
administrativos sejam transparentes e os procedimentos penais sejam respeitados.
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2  PROMOÇÃO DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

As recomendações desta seção focalizam nas medidas para promover e conscientizar sobre os direitos e as 
responsabilidades dos profissionais de saúde, assegurando que sejam respeitadas por todos.

2.1	 Compreender	os	direitos	e	as	responsabilidades	

Devem	ser	implementadas	medidas	para	garantir	que	os	profissionais	de	saúde	tenham	uma	compreensão	
ampla	do	DIH,	das	normas	de	direitos	humanos	e	dos	princípios	éticos	da	assistência	à	saúde.	Este conhecimento 
pode	 ajudar	 os	 profissionais	 de	 saúde	 a	 defenderem	os	 seus	direitos	 e	 os	 dos	 seus	pacientes	 durante	 conflitos	
armados	e	outras	emergências.	Também	pode	ajudá-los	a	assumir	as	suas	responsabilidades	profissionais	quando	
se	depararem	com	dilemas	difíceis.	Essas	responsabilidades	incluem	tratar	doentes	e	feridos	com	humanidade,	não	
abandonar	os	necessitados,	recusar	participar	das	hostilidades	e	prestar	assistência	imparcial.

Em 2013, a associação médica de Côte d’Ivoire (a Ordre National des Médecins) adotou um documento oficial 
que resume as funções e responsabilidades dos profissionais de saúde quando se confrontam com violência 
em crises ou conflitos armados. O documento é o resultado de um estudo conjunto da associação médica e do 
CICV. A primeira parte trata dos atos de violência sofridos pelos médicos em tempo de paz, e a segunda lida com 
a violência em conflitos armados e outras emergências.

A comunidade de saúde pode ajudar criando um ambiente condizente e respeitando os princípios éticos da 
assistência à saúde e tornando mais segura a sua prestação. O documento visa desenvolver mais esse aspecto 
com a preparação e treinamento de profissionais de saúde para atuarem de modo adequado em situações 
perigosas. Eles devem respeitar os princípios da ética médica independentemente das circunstâncias.

Os	profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde	têm	direito	à	proteção	durante	os	conflitos	armados,	desde	
que	não	cometam	atos	prejudiciais	que	se	desviem	dos	seus	deveres	humanitários	e	de	saúde.

Os	mecanismos	devem	ser	implementados	de	modo	que	os	profissionais	de	saúde	possam	lembrar	as	autoridades	
do	seu	dever	de	buscar	e	recolher	os	doentes	e	feridos	e	de	garantir	que	estejam	sejam	tratados	sem	discriminação.	
Podem	requerer	assistência	das	autoridades	para	realizar	o	seu	trabalho,	devendo	ter	acesso	às	vítimas.	

Nunca	se	deve	pedir	aos	profissionais	de	 saúde	que	violem	as	normas	ou	os	princípios	éticos	da	assistência	à	
saúde,	ou	que	revelem	informações	sobre	pacientes	além	do	requerido	pela	lei.	Eles	não	devem	ser	punidos	por	
cumprirem	com	as	suas	responsabilidades	ou	desobedecerem	uma	ordem	ilegal	ou	antiética.	Devem	receber	apoio	
psicossocial	e	seguro	de	saúde,	devendo	estar	cobertos	pelo	sistema	de	segurança	social.	Podem	carregar	pequenas	
armas	individuais	para	defesa	própria	e	dos	doentes	e	feridos	sob	seus	cuidados.

Enquanto	estiverem	desempenhando	as	suas	funções,	os	profissionais	de	saúde	devem	combinar	humanidade	e	
um	sentido	de	dever	profissional	com	bom-senso,	lembrando	dos	três	pilares	dos	princípios	éticos	da	assistência	
à	saúde:	confidencialidade,	respeito	pela	autonomia	e	dignidade	de	cada	pessoa	e	consentimento	genuíno	e	válido	
para	todos	os	procedimentos	médicos.
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Quando	os	profissionais	de	saúde	são	confrontados,	em	um	conflito	armado,	com	um	dilema	ético	relativo	aos	seus	
pacientes	e	outras	emergências,	eles	devem	se	perguntar	o	seguinte:	Priorizei	os	interesses	dos	doentes	e	feridos?	
As	minhas	ações	são	consistentes	com	o	Direito	 Internacional	Humanitário,	Direito	 Internacional	dos	Direitos	
Humanos	e	legislação	nacional?	As	minhas	ações	farão	o	bem	e	não	causaram	danos?	Estou	assumindo	riscos	ao	
agir	ou	não	agir?	Estou	prestando	o	melhor	atendimento,	dadas	as	limitações?

A Associação Médica Mundial (AMM) é uma organização internacional de médicos fundada em 1947 com 106 
associações nacionais como membros. Busca garantir a independência dos médicos e promover os mais altos 
padrões de conduta ética e atendimento pelos médicos em todas as circunstâncias. Para alcançar esse objetivo, 
a AMM adotou várias declarações, resoluções e documentos de política global que oferecem orientações éticas 
para os médicos, associações médicas nacionais e governos sobre uma série de temas relativos à ética. Estes 
incluem profissionalismo médico, os direitos dos pacientes, atendimento dos doentes e feridos em conflitos 
armados, pesquisa em seres humanos e saúde pública.

•	 A Declaração de Genebra (1948, emendada em 2006), assim como o Código Internacional de Ética Médica 
(1949, emendado em 2006), estipulam a obrigação dos médicos de agir no melhor interesse dos pacientes, 
prestando a assistência à saúde de maneira completamente independente, imparcial e não discriminatória 
para respeitar os direitos dos pacientes à confidencialidade.

•	 A Declaração de Lisboa (1985) sobre os direitos dos pacientes consagra o direito à confidencialidade médica.

•	 O Manual de Ética Médica (2005) explica os principais aspectos da ética médica e oferece orientações para 
os médicos de como aplicá-la com os pacientes, sociedade e colegas.

•	 O Regulamento da AMM em Tempos de Conflitos Armados e Outras Situações de Violência (1956) apresenta 
um código de conduta com os deveres que os médicos possuem nessas situações. 

O Comitê Internacional de Medicina Militar (CIMM) é uma organização internacional e intergovernamental 
criada em 1921.  A sua missão é manter e fortalecer os vínculos de cooperação e conhecimento entre os serviços 
de saúde das forças armadas dos Estados Membros. O CIMM também incentiva - de acordo com as suas 
possibilidades e âmbito das suas operações - o respeito e a aplicação do DIH. Organiza e patrocina cursos sobre 
DIH nos conflitos armados para os membros dos serviços de saúde das forças armadas.

Desde 2011, o CIMM realiza uma oficina anual sobre ética da medicina militar através do Centro de Referência 
para a Educação sobre DIH e Ética: Centre of Reference for Education on IHL and Ethics. O evento reúne cerca 
de 40 pessoas de várias regiões e religiões, especialistas nos temas militares, de direito internacional e ética. São 
discutidos dilemas específicos aos quais se deparam os serviços de saúde no terreno, de modo a identificar as 
melhores práticas e as orientações comuns para a ética da medicina militar.

A AMM e o CIMM, juntos com o Conselho Internacional de Enfermagem e a Federação Internacional Farmacêutica, 
elaboraram os Princípios Éticos da Assistência à Saúde em Tempos de Conflitos Armados e Outras Emergências:  
Ethical Principles of Health Care in Times of Armed Conflict and Other Emergencies (ver o Apêndice 2). É o 
primeiro documento desse tipo que propicia um núcleo base de ética para os profissionais de saúde. Desde o 
seu lançamento em junho de 2015, recebeu também a assinatura da Federação Internacional de Associações 
de Estudantes de Medicina e da Confederação Mundial de Fisioterapia. É aplicável, portanto, aos mais de 35 
milhões de profissionais no mundo todo, representado pelas seis organizações de assistência à saúde que são 
signatárias.

2.2	 Responsabilidade	em	relação	aos	pacientes	

Os	profissionais	de	 saúde	 são	 responsáveis	por	 coletar	dados	 sobre	os	pacientes	que	estão	 sob	 seus	 cuidados	 e	 ao	
mesmo	tempo	devem	respeitar	os	princípios	da	confidencialidade	e	consentimento.	Devem ser guardados prontuários 
médicos	precisos em cada fase do tratamento. Eles devem ser lidados de modo a servir o melhor interesse dos 
pacientes e	guardados	de	forma	que	garanta	a	sua	confidencialidade.	O acesso aos prontuários deve ser restrito aos 
próprios pacientes e, quando necessário, a outros prestadores de saúde.
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A	confidencialidade	é	crucial	para	que	as	pessoas	continuem	buscando	a	assistência	à	saúde	com	os	profissionais.	
A	legislação	nacional	deverá	reconhecer	e	proteger	a	confidencialidade	dos	prontuários	médicos.	Quando	houver	
as	raras	exceções	-	por	exemplo,	no	caso	de	doenças	transmissíveis	-	essas	deverão	ser	reguladas	com	clareza.

Os	profissionais	de	assistência	à	saúde	possuem	uma	responsabilidade	em	relação	aos	pacientes	que	podem	
ter	necessidades	de	saúde	específicas,	incluindo	mulheres,	meninos,	meninas,	idosos	e	pessoas	com	deficiência.	
As	 vítimas	 de	 violência	 sexual	 em	 particular	 possuem	 necessidades	 específicas	 que	 devem	 ser	 tratadas	 pelas	
pessoas	com	a	autoridade	e	experiência	para	investigar	e	documentar	cada	caso.

Os	profissionais	de	saúde	são	responsáveis	por	cuidar	dos	moribundos	e	mortos	e	tratá-los	com	dignidade	
e respeito. Um	dos	motivos	para	 isso	é	aliviar	o	sofrimento	dos	 familiares.	Os	profissionais	devem	confirmar	
legalmente	 as	mortes,	 resguardar	 os	moribundos	 e	mortos	 dos	 curiosos,	 assegurar	 que	os	 corpos	 recebam	um	
tratamento	adequado	pelas	autoridades	e	respeitar	o	direito	das	famílias	de	saber	o	que	aconteceu	com	os	seus	
parentes.	Todas	palavras	ditas	por	alguém	que	está	morrendo	ou	encontradas	junto	a	alguém	que	morreu	devem	ser	
transmitidas	ou	guardadas.	Os	corpos	não	identificados	devem	ser	tratados	de	modo	a	facilitar	a	sua	identificação	
posterior.

Algumas	vezes,	os	profissionais	de	saúde	podem	ter	testemunhado	violações	do	DIH	ou	do	Direito	Internacional	
dos	Direitos	Humanos.	 Se	 possível,	 as	violações devem ser informadas às autoridades pertinentes se isso 
não	 colocar	 em	 risco	 as	 vítimas	 e	 os	 profissionais	 de	 saúde.	Os	 dados	 e	 informações	 sobre	 as	 violações	
devem	ser	coletados	de	acordo	com	os	princípios	éticos	da	assistência	à	saúde.	As	informações	não	devem	
ser	compartilhadas	se	apresentarem	um	risco	aos	profissionais	que	informaram	e	a	terceiros.	Em	circunstâncias	
extremamente	difíceis,	a	coleta	de	dados	e	informações	deve	ser	suspensa.

2.3	 Confiança	e	aceitação	

É	fundamental	para	os	profissionais	de	saúde	avaliar	como	são	percebidos,	assim	como	o	seu	trabalho,	pela	
comunidade local - especialmente os portadores de armas, autoridades, indivíduos e grupos importantes dessa 
comunidade. Eles	devem	usar	códigos	de	conduta	apropriados	ao	contexto.	Devem	saber	que	têm	confiança	
e	respeito,	para	que	possam	ter	acesso	aos	doentes	e	feridos	sem	impedimento.	Um	trabalho	de	conscientização	
pode	enfatizar	a	importância	de	manter	seguros	os	profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde,	explicando	
os	princípios	éticos	da	profissão,	como	a	imparcialidade.	Esse	conhecimento	ajudará	as	pessoas	a	compreender	
os	motivos	por	trás	das	decisões	médicas.	Além	disso,	os	voluntários	locais	podem	ser	solicitados	a	monitorar	a	
aceitação	e	o	entendimento	da	comunidade.

Para	 aumentar	 a	 credibilidade	 e	 o	 respeito,	 os	 profissionais	 de	 saúde	 devem	usar	 emblemas,	 seja	 para	
identificação	ou	proteção,	conforme	a	lei.	Os	emblemas	devem	ser	exibidos	nos	estabelecimentos	e	veículos	de	
saúde,	sendo	visíveis	à	distância.

As	seguintes	categorias	de	profissionais	de	saúde	podem	utilizar	o	emblema	para	proteção:

•	 pessoal	e	bens	militares	de	saúde	ou	religiosos;
•	 pessoal	e	bens	de	saúde	civis	e	da	Sociedade	Nacional,	sejam	ou	não	autorizados	como	profissionais	de	saúde	

civil	ou	como	auxiliares	dos	serviços	de	saúde	das	forças	armadas	dos	Estados;
•	 outros	prestadores	autorizados	especificamente	pelas	autoridades	competentes	para	a	atenção	médica	em	tempos	

de	conflitos	armados;
•	 o	CICV;
•	 a	Federação.
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Somente	os	prestadores	de	saúde	do	Movimento	estão	autorizados	a	usar	o	emblema	com	fins	indicativos	durante	os	
conflitos	armados.	Em	tempos	de	paz,	o	emblema	pode	ser	usado	de	modo	indicativo	pelas	Sociedades	Nacionais,	
o	CICV,	a	Federação,	ambulâncias	autorizadas	que	ofereçam	tratamento	gratuito,	etc.

Devido	a	que	diversas	entidades	que	prestam	serviços	de	ambulância,	desde	bombeiros	até	as	Sociedades	Nacionais,	
utilizam	símbolos	diferentes,	todos	devem	concordar	sobre	as	normas	que	governam	o	seu	uso.

Uso	 indevido	 dos	 emblemas	 pode	 criar	 confusão	 e	 debilitar	 o	 respeito.	Os	 profissionais	 de	 saúde	 devem	
trabalhar	com	as	Sociedades	Nacionais	para	promover	uma	legislação	nacional	mais	robusta	nesse	sentido.

2.4 Comunicação, coordenação e preparação 

Durante	 conflitos	 armados	 e	 outras	 emergências,	 é	 crucial	 que	 os	 prestadores	 de	 saúde	 coordenem	 e	
comuniquem de modo regular sobre	as	referências	médicas,	questões	de	segurança,	serviços	de	ambulâncias,	
etc. Métodos	confiáveis	de	comunicação	deverão	estar	disponíveis	em	todas	as	circunstâncias.

Em	 algumas	 situações,	 a	 interação	 com	 a	mídia	 local	 ou	 a	 utilização	 das	 redes	 sociais	 podem	 ser	 úteis	 para	
difundir	as	mensagens	importantes	para	a	comunidade	e	as	autoridades	locais.	Tomando	em	consideração	os	riscos	
envolvidos, uma política de meios estrita que garanta integralmente a privacidade dos pacientes, deverá ser 
elaborada	para	guiar	e	regular	qualquer	uso	dos	meios	públicos	de	comunicação.

Além	 da	 capacitação	 em	 aspectos	 de	 saúde,	 os	 profissionais	 de	 saúde	 devem	 receber	 treinamento	 sobre	
comunicação,	os	seus	direitos	e	responsabilidades	e	dos	seus	pacientes,	princípios	éticos	da	assistência	à	saúde,	
segurança	e	gestão	de	estresse,	solução	de	problemas,	tomada	de	decisões	e	gestão	da	informação.	O	treinamento	
em	comunicação	é	particularmente	importante	para	o	pessoal	das	ambulâncias,	que	costumam	ser	o	primeiro	ponto	
de contato com as autoridades locais, forças armadas e de segurança, grupos armados e comunidades locais.
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3  APERFEIÇOAMENTO DA RESPOSTA OPERACIONAL DAS 
SOCIEDADES NACIONAIS DA CRUZ VERMELHA E DO 
CRESCENTE VERMELHO

Estas recomendações têm por finalidade assegurar que as Sociedades Nacionais estejam preparadas para 
prestar serviços de saúde a todos que necessitem em conflitos armados e outras emergências. Representantes 
das Sociedades Nacionais do mundo todo sugeriram: tomar medidas para melhorar a segurança e aumentar a 
aceitação das comunidades e o acesso a elas; estar treinado, bem preparado e equipado adequadamente; realizar 
coletas de dados, análises e pesquisas; prestar apoio entre pares e compartilhar boas práticas; e participar da 
promoção, diálogo e treinamento com a comunidade de saúde em geral, autoridades e sociedade civil.

3.1 Melhorar a segurança e aumentar a aceitação das comunidades e o acesso a elas

Uma das formas mais efetivas para os funcionários e voluntários do Movimento melhorarem a sua 
segurança,	aceitação	da	comunidade	e	o	acesso	às	pessoas	necessitadas	é	mediante	a	aplicação	do	Marco	
do Acesso Mais Seguro (AMS).9	O	Marco	consiste	em	uma	série	de	ações	e	medidas	projetadas	para	preparar	as	
Sociedades	Nacionais	a	enfrentar	os	desafios	de	operar	em	contextos	delicados	e	inseguros,	para	reduzir	e	mitigar	
os	riscos	de	segurança	e	para	obter	a	confiança	e	a	aceitação	das	comunidades	locais.

Em contextos delicados e inseguros, a maioria das Sociedades Nacionais presta algum tipo de serviço de saúde 
de emergência. Para tanto, devem combinar capacidades técnicas sólidas com ações que ampliem o seu acesso 
às pessoas necessitadas, ao mesmo tempo que minimizam o risco aos beneficiários, funcionários e voluntários. 
Um exemplo é a combinação de treinamento em primeiros socorros com as ações e medidas contidas no Marco 
do Acesso Mais Seguro.

A Cruz Vermelha Libanesa faz isso de maneira eficaz. Administra um serviço de ambulância efetivo, em um 
contexto dividido e desafiador, combinando capacitação técnica com o treinamento para a aplicação dos 
Princípios Fundamentais e adotando medidas relevantes baseadas no Marco do Acesso Mais Seguro.

O Crescente Vermelho Egípcio fez progressos significativos ao juntar esses dois fatores. Passou três anos 
elaborando um programa de resposta em emergências que capacitou quase 100 equipes de socorristas em 
emergências e de primeira resposta, entregou equipamento de proteção pessoal e agora gerencia as equipes 
para responder diariamente aos eventos desafiadores do seu país.

A Cruz Vermelha Mexicana aplicou o Marco do Acesso Mais Seguro em todos os programas e setores 
geográficos, possibilitando que continue prestando serviços de ambulância eficazes, entre outros serviços, 
apesar de trabalhar em um meio caracterizado pela violência organizada.

A Cruz Vermelha da Indonésia elaborou procedimentos operacionais padrão para os funcionários e voluntários 
que prestam serviços de saúde. Os procedimentos fundamentam-se nos elementos do Marco do Acesso Mais 
Seguro e recomendações das oficinas de especialistas da iniciativa Assistência à Saúde em Perigo.

Para ver mais exemplos, veja o mapa interativo no site do Acesso Mais Seguro: saferaccess.icrc.org.

9	 Para	mais	informações	sobre	o	Marco	do	Acesso	Mais	Seguro,	visite	saferaccess.icrc.org (em	inglês).

saferaccess.icrc.org
saferaccess.icrc.org
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Investir	 no	 desenvolvimento	 de	 relações	 e	 trabalhar	 em	 redes	 é	 fundamental	 para	 fortalecer	 o	 conhecimento	
das	pessoas	sobre	a	organização	e	a	confiança	nos	seus	integrantes.	Relações	positivas	com	líderes	religiosos	e	
comunitários,	autoridades	e	portadores	de	armas	podem	facilitar	a	assistência	à	saúde,	tornando-a	mais	segura	em	
conflitos	armados	e	outras	emergências.

A Cruz Vermelha Nepalesa realiza as chamadas “mesas-redondas de percepção”. Sempre que enfrenta 
dificuldades em uma comunidade, o seu acesso é impedido ou a sua segurança comprometida, a Sociedade 
Nacional, normalmente em conjunto com o CICV, convida os representantes da comunidade, indivíduos e 
organizações importantes para uma mesa-redonda onde os problemas e as preocupações podem ser debatidos. 
Esses eventos são também uma oportunidade para a Sociedade Nacional aumentar a conscientização do seu 
mandato, atividades e métodos, em particular a necessidade de trabalhar em conformidade com os Princípios 
Fundamentais. Às vezes, o problema é apenas de percepção, que pode ser esclarecido imediatamente. Em 
outros casos, a Sociedade Nacional pode precisar agir para lidar com as preocupações. Neste caso, voltará 
a reunir os participantes para informá-los quais ações foram tomadas e continuar o diálogo de construção de 
confiança. A Sociedade Nacional se empenha totalmente para manter os canais de comunicação abertos.

Todos os funcionários e voluntários da Sociedade Nacional devem possuir uma compreensão clara de como os 
Princípios Fundamentais,10	DIH,	normas	de	direitos	humanos	e	princípios	éticos	de	assistência	à	saúde	podem	
moldar	os	direitos	e	responsabilidades	deles,	das	pessoas	que	eles	 tentam	assistir	e	das	partes	em	conflito.	
Quando	os	Princípios	Fundamentais	guiam	os	processos	de	reflexão,	comunicação,	tomada	de	decisões	e	prática,	eles	
possuem	um	alto	nível	de	eficiência	para	tornar	o	acesso	à	assistência	à	saúde	mais	seguro.	Conformar-se	a	um	código	
de	conduta	específico	do	contexto	também	pode	ajudar,	assim	como	seguir	procedimentos	operacionais	padrão,	de	
acordo	com	certas	circunstâncias.

As	Sociedades	Nacionais	devem,	do	mesmo	modo,	fortalecer	os	mecanismos	de	comunicação	e	coordenação	entre	os	
departamentos	legais	e	operacionais	para	assegurar	que	as	iniciativas	jurídicas	reflitam	a	realidade	no	terreno.

3.2	 Emblemas	da	cruz	vermelha	e	do	crescente	vermelho	

Os	emblemas	da	cruz	vermelha	e	do	crescente	vermelho	são	um	meio	importante	de	identificação.	No	entanto,	eles 
devem	ser	exibidos	de	acordo	com	as	normas	que	governam	o	seu	uso, já que o uso indevido pode prejudicar 
a	identidade	distintiva	da	Sociedade	Nacional,	levando	à	desconfiança	ou	mesmo	violência	contra	os	funcionários	
e voluntários. As Sociedades Nacionais devem começar com atividades de conscientização e construção de 
confiança	para	gerar	respeito	pelo	emblema.	Deve-se	estabelecer	um	sistema	de	registros	para	os	casos	de	
uso indevido e, talvez, os procedimentos para lidar com eles.

As	 Sociedades	 Nacionais	 têm	 uma	 boa	 posição	 para	 promover	 a	 adoção	 e/ou	 implementação	 de	 uma	 lei	 do	
emblema	da	cruz	vermelha	ou	do	crescente	vermelho	e	as	sanções	pelo	seu	uso	indevido.	As	Sociedades	Nacionais	
devem	criar	um	sistema	interno	para	auxiliar	as	autoridades	no	seu	dever	de	registrar	e	lidar	com	o	uso	indevido	
do	emblema,	assegurando	que	as	leis	e	regulações	sejam	compreendidas	e	respeitadas	em	todas	as	circunstâncias.	

10	Os	sete	Princípios	Fundamentais	são	uma	expressão	dos	valores	e	práticas	do	Movimento.	Foram	elaborados	para	guiar	o	
trabalho	e	as	decisões	de	todos	os	funcionários	e	voluntários	em	todas	as	situações	em	todas	as	circunstâncias.	São:	Humanidade,	
Imparcialidade,	Neutralidade,	Independência,	Voluntariado,	Unidade	e	Universalidade.	Saiba	mais:
www.ifrc.org/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles/.

www.ifrc.org/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles/
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As	Sociedades	Nacionais	devem	explorar	maneiras	adicionais	para	identificar	mais	facilmente	os	seus	funcionários	
e	voluntários,	por	exemplo,	através	de	cores	do	uniforme	ou	outras	marcas	de	reconhecimento.

Elas	devem	assegurar	que,	nas	situações	em	que	são	utilizados	emblemas	distintos	da	cruz	vermelha,	crescente	
vermelho	e	cristal	vermelho	(p.ex.	Missão	Médica	na	Colômbia	mencionada	anteriormente),	eles	sejam	regulados	
pelo	governo	e	difundidos	de	maneira	ampla,	e	que	os	profissionais	de	saúde	compreendam	o	seu	uso	apropriado.

3.3 Treinamento, recursos e apoio 

As	equipes	de	 resposta	de	emergência	que	sejam	competentes,	bem	treinadas	e	adequadamente	equipadas	 têm	
melhores	 condições	para	 cuidar	 das	vítimas	 e	ficar	 fora	de	perigo.	As Sociedades Nacionais devem realizar 
um treinamento adaptado à situação em uma variedade de tarefas,	 desde	 negociar	 a	 passagem	 através	
de	 postos	 de	 controle	 até	 apoiar	 e	 lidar	 com	parentes	 com	 alto	 nível	 de	 estresse.	Elas devem desenvolver a 
capacidades	das	equipes	de	primeira	resposta	para	avaliar	os	riscos	e	elaborar	os	planos	de	contingência	e	
procedimentos operacionais padrões feitos	sob	medida	para	possíveis	situações.	Devem	também	garantir	que	
os	seus	funcionários,	voluntários,	meios	de	transporte	e	equipamento	exibam	de	modo	claro	e	consistente	o	
emblema	e/ou	logotipo. Finalmente, as Sociedades Nacionais devem criar mecanismos e fóruns para compartilhar 
boas	práticas	e	lições	aprendidas	com	todo	o	Movimento	e	a	comunidade	de	assistência	à	saúde.

As Sociedades Nacionais devem determinar se utilizam ou não o equipamento de proteção pessoal. Caso 
utilizem,	devem	fazer	um	seguimento	cuidadoso	e	guardar	bem	os	materiais,	além	de	oferecer	treinamento	para	o	
seu	uso	que	seja	adaptado	à	situação.

Os	meios	de	transporte	devem	ter	boa	manutenção	e	ser	equipados	para	a	situação,	incluindo,	quando	possível	e	
apropriado,	a	instalação	de	equipamentos	de	comunicação	adequados	e/ou	GPS	ou	sistemas	de	localização.	Os	
serviços	de	ambulâncias	operados	pelas	Sociedades	Nacionais	devem	elaborar	padrões	de	segurança	e	respeitá-los.

A Cruz Vermelha do Quênia elaborou um marco nacional para traumas que apresenta, em linha gerais, como 
prestar atendimento a pacientes com traumas e mitigar os ataques secundários.  O protocolo para vítimas em 
massa cobre a segurança das ambulâncias e explica como difundir o conhecimento aos militares. Também 
possui um sistema para garantir que todos os funcionários e voluntários que estiveram envolvidos em incidentes 
com vítimas em massa recebam apoio psicossocial.

O Crescente Vermelho Árabe Sírio juntou as recomendações da Assistência à Saúde em Perigo com as 
medidas do Marco do Acesso Mais Seguro para melhorar a segurança e a proteção dos seus funcionários e 
voluntários. As medidas incluem: elaboração de procedimentos operacionais padrão: melhoria de comunicação 
interna e externa, utilização de equipamento de proteção pessoal; introdução de novas tecnologias como GIS; 
coordenação com outros parceiros no terreno; e realização de campanhas educativas para explicar a sua missão 
e fomentar o respeito pelo emblema.

A Assistência à Saúde em Perigo foi um catalisador para as Sociedades Nacionais compartilharem a sua 
experiência e conhecimentos entre si. Magen David Adom de Israel trabalhou com a Cruz Vermelha do Quênia 
para criar um serviço de ambulância e elaborar um protocolo para situações de vítimas em massa que cobre a 
segurança de ambulâncias. O Crescente Vermelho de Bangladesh e o Crescente Vermelho Egípcio trocaram 
experiências, em especial sobre treinamento para emergências.
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As	Sociedades	Nacionais	devem	possuir	um	programa	para	auxiliar	os	funcionários	e	voluntários	lidarem	
com o estresse que inclui sessões após as missões, mecanismos de apoio entre pares e apoio psicossocial. Os 
funcionários	devem	estar	cobertos	por	um	seguro	de	vida	abrangente, idealmente amparado pelo Estado.

As	comunidades	podem	desempenhar	um	papel	 importante	como	socorristas.	Isso	é	especialmente	útil	quando	
as	equipes	de	emergência	da	Sociedade	Nacional	não	têm	acesso	às	pessoas	que	precisam	de	assistência	à	saúde	
para salvar as suas vidas. As Sociedades Nacionais devem, com seu próprio empenho ou com a ajuda de 
outras	organizações,	fortalecer	a	capacidade	de	se	prestar	assistência	à	saúde	básica	e	primeiros	socorros	às	
pessoas	que	podem	estar	isoladas	durante	conflitos	armados	e	outras	emergências.

3.4 Coleta, análise e pesquisa de dados 

As	Sociedades	Nacionais	devem	coletar	e	analisar	de	modo	rotineiro	os	dados	sobre	a	situação	atual	e	as	
ameaças potenciais. Elas devem revisar com regularidade os resultados das sessões pós-missão e as lições 
aprendidas para integrá-los nos seus processos	de	modo	a	melhorar	os	seus	métodos,	planejamento,	solução	de	
problemas	e	esforços	de	promoção.	Em	alguns	casos,	pode	ser	benéfico	trabalhar	com	outros	prestadores	de	saúde	
e/ou autoridades para isso.

Algumas Sociedades Nacionais possuem mecanismos para coletar dados sobre incidentes de violência contra 
os seus profissionais de saúde e voluntários. Outras realizaram pesquisas sobre temas específicos. A Cruz 
Vermelha Sueca, por exemplo, analisou a iniciativa Assistência à Saúde em Perigo desde uma perspectiva de 
gênero e a Cruz Vermelha Canadense foi coautora de um texto acadêmico sobre segurança e proteção em um 
contexto em transformação.

3.5  Conscientização, promoção e diálogo com a comunidade de assistência à saúde, 
autoridades e sociedade civil.

É	importante	estabelecer	uma	rede	dentro	do	Movimento	e	com	uma	série	de	indivíduos	e	organizações	relevantes	
para	fomentar	o	respeito	pela	obrigação	de	proteger	os	serviços	de	saúde	e	compartilhar	experiências,	políticas	e	
práticas	sobre	a	questão.	As	Sociedades	Nacionais	devem	buscar	fortalecer	a	cooperação	com	a	comunidade	
de saúde,	incluindo	as	associações	médicas	nacionais	e	de	profissionais	de	saúde,	em	especial	no	âmbito	nacional.

Devido	ao	seu	papel	de	auxiliares,	as	Sociedades	Nacionais	devem	desenvolver	estratégias	para	conscientizar	
os tomadores de decisões, mediante recomendações provenientes das consultas com os especialistas da 
iniciativa	Assistência	 à	Saúde	 em	Perigo.	Elas	 devem	abordar	 questões	 como	os	direitos	 das	vítimas;	 direitos	
e	 responsabilidades	 dos	 profissionais	 de	 saúde;	 medidas	 para	 proteger	 as	 equipes	 de	 saúde,	 ambulâncias,	
estabelecimentos	e	pacientes;	fortalecer	a	legislação	nacional;	e	monitorar	as	violações.	As Sociedades Nacionais 
estão	em	uma	posição	privilegiada	para	lembrar	os	Estados	dos	seus	deveres	em	relação	à	capacitação	de	
funcionários	públicos,	de	forças	armadas	e	de	segurança,	da	comunidade	de	saúde	e	o	público	em	geral	sobre	essas	
questões.

As	Sociedades	Nacionais	podem	desempenhar	uma	função	muito	 importante	no	seu	 trabalho	com	a	sociedade	
civil,	líderes	comunitários	e	religiosos,	mídia	e	outras	pessoas	e	organizações	influentes.	Elas	podem	promover	
a	 interação	 com	 os	 círculos	 acadêmicos;	 incentivar	 as	 universidades	 e	 centros	 de	 capacitação	 para	 incluir	 as	
recomendações	e	mensagens	mais	importantes	da	Assistência	à	Saúde	em	Perigo	nos	currículos	acadêmicos	das	
faculdades	de	Medicina,	Enfermagem	e	Direito.
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Ao reconhecer a importância de implementar ações concertadas e dirigidas a diversos setores para responder de 
maneira eficaz ao problema da violência contra a assistência à saúde, inúmeras Sociedades Nacionais como 
as do Afeganistão, Austrália, Canadá, Colômbia, Indonésia e Irã, foram bem-sucedidas na mobilização de 
indivíduos e organizações fundamentais, incluindo as autoridades, realizando mesas-redondas, seminários e 
encontros nos níveis nacionais, regionais e locais.

O Crescente Vermelho Egípcio e a Cruz Vermelha Sueca também tiveram êxito ao interagir com a comunidade 
de profissionais de saúde nos seus países para conscientizar sobre o problema e planejar iniciativas comuns. 
Do mesmo modo, a Cruz Vermelha Espanhola, a Associação Médica Espanhola e a Cruz Vermelha Alemã 
traduziram, aos seus idiomas, diversos materiais e recursos da iniciativa Assistência à Saúde em Perigo, 
utilizando-os quando interagem com a comunidade de saúde nos seus países.
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4  GARANTIA DA PREPARAÇÃO E SEGURANÇA DOS 
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NOS CONFLITOS ARMADOS 
E OUTRAS EMERGÊNCIAS 

As presentes recomendações colocam uma forte ênfase na preparação. Têm a finalidade de auxiliar os governos 
e administradores hospitalares a lidar com situações que poderiam pôr em risco a organização e a prestação de 
assistência aos doentes e feridos. As medidas recomendadas incluem a elaboração de planos de contingência, 
capacitação de pessoal, adoção de medidas para proteger os pacientes, boas relações com a comunidade, 
medidas de segurança para garantir a proteção dos estabelecimentos e dos seus materiais e planos de realocação 
temporária.

4.1	 Proteção	dos	estabelecimentos	de	saúde

É	vital	estabelecer	um	marco	de	segurança	e	proteção	adaptado	à	situação. Isso deve ser feito, na medida do 
possível,	em	cooperação	com	as	partes	em	conflito,	as	autoridades	e	outras	organizações	humanitárias.	Para	essa	
finalidade,	deve-se	 identificar	a	capacidade	básica	e	avaliar	o	possível	 impacto	nos	recursos	humanos	em	uma	
situação	de	crise.

Deve-se	elaborar	um	plano	de	contingência,	junto	com	uma	verificação	dos	materiais	e	serviços	necessários	
para	garantir	a	autossuficiência	durante	aproximadamente	dez	dias.	É	crucial	desenvolver	uma	boa	relação	
de	trabalho	com	diversos	fornecedores,	 já	que	é	arriscado	depender	de	uma	única	fonte.	Os	acordos	com	as	
autoridades	nacionais	sobre	 isenções	fiscais	nos	procedimentos	padrão	podem	facilitar	de	modo	significativo	a	
importação	de	material	médico.

Devem-se	alocar	suficientes	recursos	para	formular	planos	e	realizar	exercícios	de	treinamento	preventivo	
para preparar toda a equipe para	situações	de	emergência.	Devem	ser	feitos	acordos	com	outros	prestadores	de	
saúde	para	fornecer	recursos	de	urgência	quando	sejam	necessários.	Os	planos	de	contingência	devem	se	adequar	
aos	planos	nacionais	e	regionais	existentes.

Embora	as	medidas	de	segurança	passivas	e	ativas	podem	mitigar os danos a um centro de saúde no evento 
de	 ataques	 ou	 entradas	 de	 homens	 armados,	 elas	 não	 devem	 prejudicar	 a	 percepção	 do	 estabelecimento	 pela	
comunidade.

A pessoa responsável pelo centro de saúde deve se assegurar que os riscos de incêndio e outros sejam 
monitorados e que todos os funcionários conheçam os planos de evacuação. O uso de plástico nas janelas e a 
colocação	de	muros	protetores	fora	das	áreas	críticas	diminuem	os	danos	das	explosões.	Também	é	fundamental	
ter	uma	fonte	alternativa	de	água,	bem	como	diversos	tipos	de	energia,	incluindo	fontes	sustentáveis.

As	medidas	 para	 proteger	 as	 áreas	 críticas	 e	 administrar	 o	 fluxo	 de	 pessoas	 podem	minimizar	 o	 risco	
de	entrada	de	 intrusos,	embora	deve-se	cuidar	para	não	 impedir	o	acesso	dos	pacientes,	seus	parentes	e	
profissionais	de	saúde.
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Para controlar melhor o acesso e ingresso, devem-se construir muros com postos de controle em todo o 
perímetro	ao	redor	do	estabelecimento	de	saúde.	A	revista	inicial	de	segurança	deve	ser	claramente	separada	
da	triagem	médica.	Os	guardas	devem	ser	empregados	somente	para	questões	de	segurança	nos	postos	de	
controle, nunca para triagem. Os	responsáveis	pelos	estabelecimentos	devem	assegurar que seja dada devida 
atenção aos costumes culturais em relação ao gênero	nas	áreas	de	recepção	e	revista.	Devem	assegurar	que	
existam	entradas	suficientes	e	iluminação	adequada,	que	haja	áreas	separadas	para	a	revista	dos	veículos	e	que	a	
capacidade seja adequada para lidar com situações de vítimas em massa.

Nos	 acontecimentos	 com	 grandes	 quantidades	 de	 vítimas,	 os	 profissionais	 de	 saúde	 comunitária	 devem	 ser	
convocados	para	o	exame	preliminar	dos	pacientes	na	chegada.	Os	pacientes	que	não	estejam	em	situação	crítica	
podem	ser	referidos	a	outros	estabelecimentos,	se	for	seguro	para	eles	se	locomoverem	até	lá.

É indispensável um sistema de alerta precoce, de	preferência	com	circuitos	fechados	de	televisão,	

Os	serviços	críticos	devem	estar	localizados	em	um	lugar	seguro	para	reduzir	a	vulnerabilidade	aos	ataques	
e	deve-se	ter	um	backup	seguro	dos	sistemas	de	gestão	de	dados	caso	os	canais	normais	de	comunicação	
sejam interrompidos.	Os	 chefes	 superiores	 devem	 identificar	 os	 contatos	 importantes	 e	 guardar	 os	 dados	 de	
contato	para	facilitar	a	comunicação	e	a	coordenação	da	resposta	em	emergências.

É	importante	ter	uma	visão	geral	da	crise	em	curso	e	não	ficar	isolado.	Deve-se	compartilhar,	sempre	que	possível,	os	
mapas	com	todos	os	prestadores	de	saúde	importantes	da	área,	desde	que	isso	não	coloque	em	risco	os	prestadores,	
pacientes	e	serviços.	A	informação	deve	conter	as	coordenadas	de	GPS,	uma	descrição	dos	serviços	prestados	e	
como	chegar	até	eles.

Outras	medidas	vitais	são:

•	 armazenar	os	materiais	em	áreas	seguras,	onde	estejam	protegidos	de	perigos	e	pilhagem;
•	 utilizar	concentradores	de	oxigênio	e	não	cilindros;
•	 incinerar	os	resíduos	e	isolar	material	perigoso.

Deve-se	considerar	medidas	preventivas	ao	construir	novos	estabelecimentos.	Essas	podem	ser:

•	 escolha	cuidadosa	do	lugar;
•	 uso	de	materiais	de	construção	resistentes	ao	fogo;
•	 construção	de	muros	do	perímetro	com	altura	suficiente;
•	 colocação	estratégica	de	unidades	críticas	e	janelas.

No Sudão do Sul, no fim de 2014, a segurança passiva nas instalações do Hospital de Clínicas de Wau foi 
melhorada de modo significativo por medidas simples, como colocar boa iluminação na entrada principal 
do hospital, equipar os guardas com lanternas elétricas, colocar um painel com símbolos desenhados para 
promover a proteção dos profissionais e estabelecimentos de saúde e avisos de proibição de portar armas 
dentro do perímetro do hospital. Além disso, para aumentar o impacto das medidas, foram realizadas palestras 
de conscientização sobre o respeito pela segurança do hospital para portadores de armas da região.
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4.2 Proteção das pessoas

A	 prestação	 de	 serviços	 de	 saúde	 durante	 conflitos	 armados	 e	 outras	 emergências	 engloba	 riscos	 adicionais.	
Os	 profissionais	 de	 saúde	 devem,	 portanto,	 estar	 preparados	 para	 enfrentar	 as	 condições	 desafiantes	
e	 as	demandas	 em	constante	 transformação.	As	 funções	 e	 responsabilidades	dos	 funcionários	devem ser 
esclarecidas	 para	 assegurar	 a	flexibilidade	 necessária	 durante	 emergências.	Os	profissionais	de	 saúde	devem	
receber	treinamento	para	a	preparação	em	caso	de	emergências	e	gestão	de	estresse.	O treinamento pode 
incluir	exercícios	preventivos	para	casos	de	incêndio,	avaliação	e	gestão	dos	riscos,	questões	relativas	à	proteção,	
comunicação,	gestão	das	expectativas	das	pessoas,	defesa	própria,	apoio	psicológico,	primeiros	socorros	e	cuidados	
pessoais.	Também	se	devem	oferecer	orientações	e	treinamento	sobre	conduta	apropriada	dos	funcionários	dentro	
e	fora	do	estabelecimento	para	diminuir	os	níveis	de	agressão.

A prestação segura da assistência à saúde pode ser dificultada, tanto em conflitos armados como em tempos de 
paz, porque os profissionais se deparam com falta de respeito, insultos, ameaças e violência física. A qualidade 
e a prestação dos serviços de saúde podem, portanto, sofrer como consequência de uma alta rotatividade das 
equipes ou porque os funcionários são obrigados a fugir. Em um esforço para lidar com essa importante questão, 
a Cruz Vermelha Norueguesa publicou o Manual de Treinamento sobre Prevenção de Violência Interpessoal e 
Gestão de Estresse nos Estabelecimentos de Saúde (em inglês). O manual baseia-se nos recursos existentes 
para tentar reforçar a capacidade pessoal de segurança e aumentar a conscientização dos profissionais sobre 
o papel ativo que podem ter na prevenção e diminuição da tensão nos estabelecimentos de saúde. O objetivo 
a longo prazo é reduzir a incidência da violência, evitando, portanto, o estigma e trauma associados com ela.

É	 vital	 prevenir,	 sempre	 que	 possível,	 qualquer	 dilema	 ético	 que	 possa	 surgir	 durante	 as	 emergências. 
Também	 é	 importante	 criar	 sistemas	 de	 apoio	 e	 incentivos	 para	 todos	 os	 funcionários.	Além	 disso,	 é	 crucial	
estabelecer	um	processo	de	recrutamento	transparente.	A	composição	das	equipes	deve	refletir,	idealmente,	as	
etnias, religiões e culturas locais.

Os	estabelecimentos	de	 saúde	precisam	proteger	os	 seus	pacientes	ao	mesmo	 tempo	que	prestam	a	devida	
atenção aos riscos que podem estar associados com alguns deles. Se possível, deve-se evitar agrupar os pacientes 
de	acordo	com	a	sua	afiliação	e	os	que	apresentam	um	alto	risco	de	segurança	devem	receber	alta	o	mais	breve	possível.

Os	administradores	dos	estabelecimentos	também	devem	considerar as necessidades dos parentes dos pacientes. 
Deve-se	buscar	o	seu	consentimento	antes	de	realizar	procedimentos	cirúrgicos	importantes,	como	amputações,	
devendo	ser	oferecido,	se	necessário,	apoio	psicológico.	Embora	possa	ser	aconselhável,	algumas	vezes,	limitar	o	
número de visitantes, devem estar disponíveis salas de espera para os familiares.

4.3 Interação com a comunidade local

Manter	canais	regulares	de	comunicação	e	boas	relações	com	a	comunidade	local	aumenta	a	segurança	e	
a	aceitação	de	um	estabelecimento	ao	criar	um	sentimento	de	apropriação.	Os	responsáveis	por	um	hospital	ou	
clínica	devem	tentar	avaliar	com	regularidade	a	sua	percepção	pela	comunidade	local	e	se	as	medidas	preventivas	
são	vistas	como	barreiras.

O	diálogo	com	a	mídia	pode	melhorar	a	segurança	de	um	hospital	ou	clínica;	informar	o	público	em	geral	e	atores	
relevantes	sobre	os	seus	serviços	pode	aumentar	a	aceitação	da	assistência	à	saúde	com	a	conscientização	de	que	
esteja	sendo	prestada	com	imparcialidade.	Deve	ser	desenvolvida	uma	estratégia	proativa	com	a	mídia,	incluindo	
orientações	sobre	conduta	responsável	nas	redes	sociais,	e	estabelecido	um	contato	regular	com	a	imprensa	para	
reduzir	a	tensão	e	mal-entendidos	no	caso	de	emergências	e	crises.	No	entanto,	a necessidade de compartilhar 
informações	deve	ser	sempre	pesada	em	relação	às	considerações	éticas,	a	confidencialidade	a	a	segurança	
do	estabelecimento.
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4.4 Realocação temporária

Casos	os	riscos	de	segurança	se	tornem	intoleráveis,	uma	realocação	temporária	dos	serviços	de	saúde	pode	ser	a	
única	solução.	Qualquer	realocação	deve	ser	planejada	com	cuidado,	devendo	ser	pensada	uma	estratégia	
para	orientar	a	administração	durante	a	fase	preparatória,	bem	como	durante	a	transferência	de	serviços,	
pacientes e funcionários.	 É	 útil	 consultar	 prestadores	 locais,	 autoridades,	 líderes	 comunitários,	 funcionários,	
pacientes	e	organizações	não	governamentais	ao	estabelecer	um	centro	de	saúde	temporário.	Antes	de	escolher	o	
novo	lugar,	deve	ser	feita	uma	análise	do	local	e	de	segurança,	devendo	ser	levados	em	conta	os	seguintes	fatores:	
aceitação	da	comunidade,	acessibilidade	para	os	funcionários	e	população,	disponibilidade	dos	serviços	de	saúde	
de qualidade e a presença de parceiros em potencial.

Embora	o	objetivo	deva	sempre	ser	alcançar	o	nível	mais	alto	de	assistência	à	saúde,	deve-se	avaliar	com	cuidado	
a	capacidade	do	estabelecimento	realocado,	e	os	pacientes,	seus	familiares	e	a	comunidade	em	geral	devem	ser	
informados	sobre	ela.
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5  APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA OPERACIONAL DOS 
SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA E PRÉ-HOSPITALARES

A função das equipes de primeira resposta e os socorristas (incluindo os motoristas das ambulâncias) os coloca na 
linha de frente. As recomendações para os serviços pré-hospitalares focam na capacitação, apoio, mecanismos de 
superação e coordenação dos serviços como meios para preparar as equipes de primeira resposta e os socorristas 
para o estresse e os riscos do trabalho, aumentando a capacidade deles de lidar com isso.

5.1 Preparação e treinamento

As	equipes	de	ambulância	devem	estar	preparadas	de	modo	adequado	para	o	seu	trabalho	na	linha	de	frente.	O	seu	
treinamento	deve	englobar	pelo	menos:	a	segurança	nas	estradas	e	no	terreno,	os	princípios	éticos	da	assistência	
à	saúde,	o	apoio	psicossocial,	capacidade	de	negociação	e	comunicação	e	a	sensibilidade	cultural.	Elas	devem	
assistir	regularmente	a	cursos	de	atualização	para	a	sua	própria	segurança	e	de	modo	a	manter	a	sua	capacidade	
para	realizar	as	suas	tarefas	durante	um	conflito	armado	e	outras	emergências.	O	Curso	de	Operador	de	Veículos	
de	Emergência	deve	ser	obrigatório.

5.2 Apoio para lidar com uma crise

Os	voluntários	e	funcionários	dos	serviços	ambulatórios	e	de	ambulância	devem	ter	cobertura	de	saúde. Os 
governos	e	as	organizações	voluntárias	devem	redigir	em	conjunto	um	acordo	marco	que	cubra	os	voluntários.	
As	leis	nacionais	devem	reconhecer	o	seu	papel,	permitindo	que	gozem	de	beneficios	no	evento	de	ferimentos,	
doenças	ou	deficiências	resultantes	do	seu	trabalho	e	que	as	famílias	tenham	acesso	aos	benefícios	em	caso	de	
morte.	O	voluntariado	deve	ser	percebido	como	uma	responsabilidade	coletiva,	não	como	algo	feito	sob	o	próprio	
risco.

As equipes de emergência, incluindo os motoristas, devem estar preparados psicologicamente para as missões. 
Sempre	que	possível,	devem	receber	instruções	anteriores	à	missão	sobre	técnicas	de	gestão	de	estresse	e	apoio	
psicológico	após	a	missão,	combinando	apoio	formal	e	informal	entre	pares,	pela	comunidade	e	por	profissionais.	
A preparação psicológica das equipes de primeira resposta e socorristas deve incluir:

•	 pré-seleção	antes	da	missão;
•	 identificação	dos	mecanismos	de	superação;
•	 treinamento	que	simula	a	realidade	no	terreno;
•	 treinamento	em	sistemas	de	gestão	de	segurança;
•	 informações	sobre	a	situação	na	área	da	missão.
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Eles	devem	receber	comida	suficiente,	bem	como	acomodação	e	equipamentos	adequados.	Deve-se	formular	um	
plano	de	emergência	para	resgatar	as	equipes	de	primeira	resposta	e	socorridas	feridos.	Ao	mesmo	tempo,	devem	
ser	supervisionados	adequadamente	e	confiar	que	terão	apoio.	Os	supervisores	e	administradores	devem,	portanto,	
liderar	as	equipes	e	avaliar	os	colaboradores	antes	e	depois	de	uma	missão.	As	avaliações	devem	ser	confidenciais	
para	assegurar	que	as	pessoas	não	tenham	medo	de	buscar	ajuda.	Devem	ser	introduzidos	intervalos	entre	missões	
difíceis.

Ajudar a quem ajuda os demais

O Centro de Referência para o Apoio Psicológico (Centro AP) foi estabelecido em 1993 para dar um apoio aos 
esforços das Sociedades Nacionais para promover o bem-estar psicossocial dos doentes, feridos, funcionários 
e voluntários. O Centro, sediado pela Cruz Vermelha Dinamarquesa, em Copenhague, Dinamarca, reúne 
manuais e ferramentas, e organiza cursos de capacitação para as equipes. Também presta assessoria para as 
Sociedades Nacionais e as auxilia com as medidas de apoio psicossocial, em especial nas áreas em que os 
funcionários e voluntários têm de lidar com contextos complexos e inseguros. Mais informações, ver o website 
http://pscentre.org 

O CICV e algumas Sociedades Nacionais possuem programas conjuntos de saúde mental e aconselhamento 
psicossocial para os colaboradores da comunidade. Isso ocorre, por exemplo, em Côte d’Ivoire, Egito, México, 
Gaza, Síria e Ucrânia.

5.3 Percepção e respeito

Os	serviços	de	ambulância	devem	ser	respeitados	para	operarem	com	segurança	em	situações	perigosas. Os serviços 
de	emergência	devem,	portanto,	realizar	atividades	de	conscientização	e	construção	de	confiança.	Quando	as	
equipes de primeira resposta e os socorristas prestam serviços de qualidade e se comportam de modo apropriado 
ao	 prestá-los,	 isso	melhora	 a	 aceitação	 da	 comunidade	 e	 facilita	 o	 acesso.	Todos os serviços de emergência 
devem ser prestados de maneira imparcial. Deve-se incentivar a neutralidade,	embora	deve-se	reconhecer	
que	nem	todos	os	prestadores	de	saúde	podem	ser	neutros	em	todas	as	circunstâncias.	O	Código de Conduta para 
o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e ONGs no Socorro em Caso de Desastres 
deve	ser	distribuído	aos	prestadores	de	saúde	em	emergências.11 

Os funcionários e voluntários para emergências das Sociedades Nacionais devem aderir aos sete Princípios 
Fundamentais. Devem	também	promovê-los	para	indivíduos	e	organizações	nas	áreas	em	que	operam.

É recomendável persuadir os governos para promover uma cultura de respeito pelos prestadores de saúde 
em emergências	com	a	difusão	de	informações	sobre	os	direitos	e	responsabilidades	dos	profissionais	e	com	o	
incentivo	às	universidades	e	institutos	de	ensino	para	oferecerem	cursos	sobre	os	princípios	éticos	da	assistência	à	
saúde	em	conflitos	armados	e	outras	emergências.	As	campanhas	de	conscientização	devem	informar	o	público	em	
geral	sobre	as	restrições	às	ações	dos	prestadores	de	saúde	em	emergências	e	os	limites	da	assistência	que	podem	
oferecer.

Embora	as	medidas	adicionais	de	proteção	podem	reduzir	a	exposição	de	uma	ambulância	aos	riscos	ou	limitar	
os	efeitos	de	incidentes	violentos,	elas	também	podem	levantar	suspeitas	ou	atrair	atenção	indesejada.	Devem-se	
evitar	as	escoltas	armadas	para	as	ambulâncias	civis.	O	uso	de	equipamento	de	proteção	pessoal	e	um	sistema	
GPS	para	localizar	as	ambulâncias	inclusive	podem	ser	perigosos	em	algumas	situações,	devendo,	portanto,	ser	
considerado com muito cuidado.

11	Ver	www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p1067.htm

http://pscentre.org
www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p1067.htm
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A Cruz Vermelha Norueguesa liderou o processo para facilitar o compartilhamento das melhores práticas 
operacionais entre as 12 Sociedades Nacionais das Américas e da região do Oriente Médio e Norte da África. 
Como seguimento das consultas aos especialistas realizadas no México, em 2013, sobre os serviços de 
ambulâncias e pré-hospitalares em situações de alto risco, foram organizadas duas oficinas em 2014 - uma pela 
Cruz Vermelha Colombiana, em Cartagena, e a outra pela Cruz Vermelha Libanesa em Beirute. Os funcionários 
e voluntários com ampla experiência operacional nos setores de ambulância e pré-hospitalar discutiram os 
desafios encontrados e as melhores práticas desenvolvidas para responder aos desafios. O relatório publicado 
em 2015 consolida esse ponto. A Cruz Vermelha Norueguesa reconheceu a necessidade de incentivar maiores 
intercâmbios de experiência e de implementar procedimentos para os serviços de ambulância e pré-hospitalares. 
Atualmente, esta Sociedade Nacional está reunindo apoio para formar um grupo de trabalho (uma comunidade 
de ação) sobre esta questão em particular.

5.4	 Emblemas	protetores	e	outros	símbolos

O	uso	de	um	símbolo	ou	do	emblema	da	cruz	vermelha	ou	do	crescente	vermelho	nem	sempre	é	suficiente	para	
proteger	os	serviços	de	emergência.	O	uso	indevido	de	ambulâncias	diminui	o	respeito	e	a	confiança	do	público.	
De	modo	a	proteger	a	relevância	do	emblema,	as	Sociedades	Nacionais	devem	trabalhar	com	os	governos para 
garantir	a	adoção	de	legislação	nacional	que	estipulem	medidas	eficazes	para	lidar	e	corrigir	o	uso	indevido	de	
forma	inadvertida	ou	deliberada.

Outros	prestadores	de	serviços	de	ambulância,	p.ex.	bombeiros	e	hospitais,	utilizam	símbolos	diferentes	da	cruz	
vermelha	ou	do	crescente	vermelho.	É	fundamental	que	se	obtenha	um	acordo	sobre	as	normas	comuns	a	esse	
respeito.

5.5 Coordenação

Já	que	inúmeros	serviços	administram	e	prestam	atendimento	de	emergência,	é	preciso	que	o	papel	de	cada	um	
seja	entendido	e	as	suas	atividades	coordenadas,	caso	queiram	empregar	os	recursos	de	modo	eficiente	e	gerenciar	
os	riscos	eficazmente.	A	legislação	nacional	deve	claramente	definir	as	distintas	funções	e	responsabilidades	
dos	serviços,	regulando	a	ação	coordenada	dos	prestadores	de	saúde	de	emergência	e	pré-hospitalar	e	das	
forças armadas. Se	for	difícil	promover	a	adoção	de	um	marco	legal,	as	partes	interessadas	devem	realizar	os	seus	
próprios	acordos	de	trabalho	e	coordenar	as	atividades	como	programas	de	treinamento	e	simulações.	Quando	for	
apropriado,	devem	compartilhar	informações	sobre	os	incidentes	de	segurança.

Devem-se formular planos de contingência em cooperação com a rede hospitalar. As equipes de saúde de 
emergência devem ter planos de ação e meios alternativos de transporte, de modo a lidar com as situações em 
que	a	capacidade	das	ambulâncias	está	esgotada.

Os	sistemas	de	comunicação	devem	ser	operacionais	durante	os	conflitos	armados	e	outras	emergências,	
devendo	existir	formas	alternativas	autônomas.

Como	as	Sociedades	Nacionais	funcionam	como	auxiliares	das	autoridades	públicas	para	as	atividades	humanitárias,	
elas	devem	estabelecer	procedimentos	claros	de	notificação	para	garantir	a	segurança	dos	funcionários	e	voluntários	
quando eles estiveram cumprindo com o seu dever.
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6  PROMOÇÃO DE PRÁTICAS MILITARES QUE TORNAM MAIS 
SEGUROS O ACESSO E A PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

As presentes recomendações focam na ajuda às forças armadas dos Estados para desenvolverem medidas práticas 
para minimizar as interrupções dos serviços de saúde enquanto lidam com problemas legítimos de segurança. 
Cobrem o planejamento e a condução de três tipos de operações militares: evacuações terrestres, operações de 
busca em estabelecimentos de saúde e operações militares próximas a eles. Essas situações foram identificadas 
como as mais prováveis de impedir o acesso dos pacientes à assistência à saúde, tendo um impacto negativo na 
sua prestação segura, baseada nas experiências compartilhadas durante o processo de consulta global e nos 
dados sobre os incidentes coletados pelas delegações do CICV. Para serem eficazes, as recomendações devem 
ser incorporadas nas ordens, regras de engajamento, treinamento e procedimentos operacionais padrão, além de 
outros documentos.

Sempre que medidas concretas são adotadas, deve-se estabelecer um sistema de monitoramento e designar alguém 
para fazer o seguimento da implementação e aperfeiçoamento.

As Forças Armadas da Libéria recentemente incorporaram as recomendações do projeto Assistência 
à Saúde em Perigo no seu manual de treinamento militar com a ajuda do CICV. Além de um capítulo inteiro 
sobre as questões pertinentes, o manual inclui orientações para os soldados conduzirem operações militares 
e, ao mesmo tempo, preservarem o acesso das pessoas aos serviços de saúde. Elas englobam procedimentos 
detalhados sobre as precauções a serem tomadas durante os ataques, evacuações terrestres, operações de 
busca nos estabelecimentos de saúde e outras situações em que os profissionais e estabelecimentos de saúde, 
ambulâncias, embarcações e aeronaves são protegidos pelo DIH. O manual também enfatiza o treinamento das 
forças armadas para garantir que respeitem a obrigação de proteger os profissionais de saúde, feridos e doentes.

6.1 Postos de controle 

Os feridos e doentes devem ser evacuados o mais rapidamente possível em todas as circunstâncias. Ao atrasar 
o transporte de doentes e feridos, os postos de controle podem colocar as vidas dos pacientes em perigo. Durante 
as	evacuações	terrestres,	deve-se	buscar	um	equilíbrio	entre	os	requisitos	de	segurança	e	a	passagem	segura	
e desimpedida dos veículos de saúde.

Antes	das	operações	militares,	as	forças	armadas	devem	estabelecer	procedimentos	operacionais	padrão	ou	emitir	
ordens operacionais para os postos de controle e dar prioridade aos veículos de saúde. Sempre que possível, 
devem coordenar	com	os	prestadores	de	saúde	e	outras	pessoas	que	realizem	evacuações	médicas	- incluindo 
forças	opositoras.	Se	existir	uma	plataforma	de	coordenação	dos	serviços	de	emergência,	as	forças	armadas	devem	
considerar	a	sua	participação	nela,	ou	criar	um	própria.
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As	forças	armadas	devem	determinar	e	regular	como	os	prestadores	de	saúde	devem	notificá-las	sobre	o	
transporte planejado e de emergência,	p.ex.	através	de	frequência	de	rádio	pré-determinada.	Pode-se	estabelecer	
uma	programação	para	os	movimentos	médicos	de	rotina.	Além	disso,	o	oficial	de	ligação	das	forças	armadas	deve	
prestar	informações	sobre	as	condições	do	caminho.

Uma	via	 rápida,	 claramente	 identificada,	deve	 ser	 estabelecida	para	que	os	veículos	de	 saúde	não	 tenham	
que	ficar	na	fila.	Caso	isso	não	seja	possível,	eles	devem	ter	a	prioridade	nos	postos	de	controle.	Estes	devem	
comunicar do modo efetivo para facilitar a passagem dos veículos de saúde.

As	forças	armadas	devem	assegurar	que	os	postos	de	controle	tenham	pessoal	suficiente. Os militares devem 
ser	treinados	para	limitar	a	duração	da	verificação	de	identidade	dos	profissionais	e	veículos	de	saúde	oficiais	ao	
mínimo	necessário,	dando	prioridade	aos	veículos	de	saúde	oficiais	e	não	oficiais.

Nunca	 se	 deve	 negar	 a	 passagem	 durante	 uma	 evacuação	 médica,	 além	 das	 circunstâncias	 excepcionais	
claramente	indicadas	nos	procedimentos	operacionais	padrão	ou	nas	ordens	operacionais,	desde	que	o	indivíduo	
tenha	a	autoridade	para	fazê-lo.	Nesses	casos,	os	prestadores	de	saúde	oficiais	e	não	oficiais	devem	ser	informados	
de rotas alternativas.

Durante	os	toques	de	recolher,	as	exceções	para	as	evacuações	médicas	devem	ser	estabelecidas	formalmente.	

6.2	 Buscas	nos	estabelecimentos	de	saúde

As	 buscas	 e	 interrogatórios	 nos	 estabelecimentos	 de	 saúde	 podem	 ser	 disruptivos,	 devendo	 ocorrer	 somente	
quando	absolutamente	necessário.	As	forças	armadas	devem	equilibrar	toda	vantagem	militar	esperada	com	
o	impacto	de	uma	busca	em	termos	humanitários e considerar alternativas.

As forças armadas devem utilizar procedimentos operacionais padrão ou ordens operacionais para 
determinar	as	circunstâncias	e	o	nível	de	autoridade	necessário	que	é	necessário	antes	de	tomar	uma	decisão	
de	buscar	ou	remover	uma	pessoa	de	um	estabelecimento	de	saúde.	Isso ajudará a garantir que se cumpram as 
obrigações	legais	para	a	prestação	de	saúde	e	que	as	opiniões	médicas	sejam	tomadas	em	conta.	As	forças	armadas	
devem	elaborar	um	checklist	com	orientações	para	serem	seguidas	durante	as	operações	de	busca.	Deve	conter	
questões	como	privacidade	do	paciente,	coleta	de	dados	biométricos,	protocolos	sobre	equipamento	de	proteção	
pessoal	e	interação	entre	as	forças	armadas	(incluindo	pessoal	de	saúde	militar)	e	pessoal	civil	de	saúde	e	pacientes.

Devem ser introduzidas medidas disciplinares ou penais nas normas militares para assegurar que os 
comandantes	não	emitam	ordens	para	realizar	buscas	de	modo	a	impedir	indevidamente	o	acesso	e	a	prestação	da	
assistência	à	saúde.

As forças armadas devem coordenar com os prestadores de saúde e as autoridades para facilitar as operações 
e	minimizar	mal-entendidos.		A	participação	em	uma	plataforma	de	coordenação	em	emergências	para	as	equipes	
de	primeira	resposta	seria	uma	forma	de	coordenação.		As	forças	armadas	também	devem	considerar	trabalhar	com	
as	equipes	médicas	militares,	profissionais	de	saúde	civis	e	assessores	legais	e	culturais	para	prevenir ofensas às 
sensibilidades	religiosas,	culturais	e	de	gênero.	As	unidades	de	busca	devem	incluir	oficiais	das	unidades	de	
saúde	e	oficiais	mulheres.

Caso	haja	doenças	contagiosas	e	outros	perigos	em	potencial	presentes	nos	estabelecimentos	de	saúde	nas	áreas	
sob	controle	das	forças	armadas,	elas	devem	compartilhar	essa	informação	e	oferecer	orientações	sobre	todas	as	
precauções necessárias.
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6.3	 Ataques	contra	os	estabelecimentos	de	saúde	ou	nas	suas	proximidades

Os	ataques	a	um	objetivo	militar	próximo	a	um	estabelecimento	de	saúde	ou	contra	um	estabelecimento	que	
perdeu	a	sua	proteção	devem	ser	feitos	em	circunstâncias	excepcionais	e como último recurso.

Antes	de	atacar	um	objetivo	militar	na	proximidade	de	um	estabelecimento	de	saúde	ou	um	estabelecimento	que	
tenha	perdido	a	sua	proteção, as forças armadas devem considerar os efeitos potenciais na prestação da saúde 
e	explorar	meios	de	evitar	os	danos	 físicos,	a	 interrupção	dos	serviços	básicos	e	as	 lesões	nos	profissionais,	
pacientes	e	outros	civis.	As	forças	armadas	devem	considerar	a	proximidade	dos	estabelecimentos	de	saúde	aos	
objetivos	militares	e	os	efeitos	na	capacidade	deles	de	prestar	serviços	se	forem	danificados.		Devem-se	reunir	e	
atualizar	as	informações	sobre	as	redes	de	saúde	alternativas	e	rotas	de	suprimentos.

As forças militares da Colômbia acrescentaram recentemente uma cadeia de evacuação de feridos aos 
seus processos de planejamento e operações. Cobre não somente os seus feridos, mas os do adversário e 
da população civil. Com o apoio do CICV, incorporaram as questões das oficinas sobre os serviços de saúde 
nos seus cursos sobre o DIH e direitos humanos para as distintas unidades de maneira rotativa. Mensagens 
importantes da Assistência à Saúde em Perigo também são incluídas sistematicamente em exercícios e reuniões 
de análise pós-ação, graças à cooperação entre o Ministério da Defesa e o CICV.

É	 essencial	 para	 as	 forças	 armadas	 mapear	 a	 localização	 dos	 estabelecimentos	 e	 dos	 serviços	 básicos	
dos	quais	dependem	nas	suas	áreas	de	responsabilidade	e	nas	áreas	próximas.	Esta	informação	deve	ser	
continuamente atualizada e ingressada na lista de áreas não passíveis de ataques ou sensíveis. As forças 
armadas	devem	assegurar	a	coordenação	com	os	prestadores	de	saúde	e	ONGs	relevantes	nessas	áreas,	devendo	
adotar	todas	as	medidas	cabíveis	para	garantir	o	restabelecimento	dos	serviços	de	saúde.

Os	procedimentos	operacionais	padrão	e	as	ordens	operacionais	devem	estabelecer	o	processo	para	autorizar	um	
pedido	para	atacar	um	objetivo	militar	próximo	a	um	estabelecimento	de	saúde	ou	um	estabelecimento	que	perdeu	
a	sua	proteção.	As	forças	armadas	devem	garantir	que	os	comandantes	envolvidos	na	decisão	de	atacar	prestem	
contas segundo as normas militares.

Antes de decidir o ataque, as forças armadas devem realizar uma avaliação da ameaça	e	dar	a	devida	consideração	
às	medidas	alternativas.	Devem	incluir:	isolar	a	área	que	contém	a	ameaça,	fazer	com	a	parte	adversária	deixe	o	
estabelecimento	ou	se	renda	(utilizando	terceiros	como	autoridades	locais	ou	pessoas	e	organizações	influentes	se	
necessário),	ou	acordar	com	a	outra	parte	a	evacuação	de	pacientes	e	profissionais	de	saúde.

Se o ataque for considerado necessário, as forças armadas devem contatar os prestadores de saúde e as 
autoridades	 para	 obter	 um	 entendimento	 completo	 da	 função	 desempenhada	 pelo	 estabelecimento	 no	
sistema de saúde. Do	mesmo	modo,	devem	verificar	se	há	redes	de	saúde	alternativas	e	quais	são,	e	se	há	rotas	
de	 reabastecimento.	 O	 pessoal	 de	 saúde	militar	 e	 os	 assessores	 legais	 e	 culturais	 devem	 estar	 envolvidos	 no	
planejamento	e	na	condução	do	ataque.

As	 forças	 armadas	 devem	 garantir	 que	 os	 seus	membros	 sejam	 treinados	 nos	 seguintes	 procedimentos	
operacionais padrão e ordens operacionais	formulados	para	assegurar	a	mínima	interrupção	dos	estabelecimentos	
de saúde.

Deve	ser	dado	o	aviso	sobre	um	ataque	com	tempo	suficiente	para	todos	dentro	do	estabelecimento	de	saúde.

As	 forças	 armadas	devem	desenvolver	um	processo	de	 identificação	de	alvos,	deliberado	 e	 imediato,	de	
acordo	com	o	DIH	(direito	internacional	dos	conflitos	armados)	e que incorpore análise do terreno, efeitos 
das	armas	e	meios	de	emprego.	Os	danos	da	batalha	devem	ser	avaliados	constantemente	para	manter	o	nível	de	
interrupção	proporcional	à	necessidade	militar.	Os	ataques	devem	ser	suspensos	sempre	que	os	danos	colaterais	
esperados	sejam	superiores	ao	ganho	militar	esperado,	ou	quando	as	condições	que	causaram	a	perda	de	proteção	
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ao	estabelecimento	não	sejam	mais	aplicáveis	(p.ex.	os	combatentes	fugiram).	Depois dos ataques, deve-se tomar 
todas	 as	medidas	 apropriadas	 para	 restabelecer	 rapidamente	 os	 serviços	 de	 saúde. Finalmente, deve ser 
redigido	um	relatório	para	ser	enviado	através	da	cadeia	de	comando,	avaliando	o	impacto	do	ataque	na	prestação	
da	assistência	à	saúde	e	descrevendo	as	medidas	para	remediar	a	situação.		
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7   DIÁLOGO COM OS GRUPOS ARMADOS SOBRE A PROTEÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

As presentes recomendações têm por finalidade ajudar os grupos armados a identificarem as medidas práticas que 
eles podem adaptar de acordo à sua situação, de modo a proteger melhor a assistência à saúde e torná-la mais 
acessível para a população sob o seu controle.

Os	grupos	armados	podem	declarar	o	seu	compromisso	com	a	proteção	da	assistência	à	saúde	com,	por	exemplo,	a	
incorporação	destas	recomendações	nos	seus	manuais	ou	códigos	de	conduta	ou	com	a	emissão	de	uma	declaração	
unilateral.	Um	modelo	desse	tipo	se	encontra	no	Apêndice	3.

7.1 Garantir o acesso à assistência à saúde para as pessoas necessitadas

Os	grupos	armados	devem	tratar	os	profissionais	de	saúde	com	atenção	especial	e	facilitar	o	seu	trabalho,	desde	
permitir	que	seja	entregue	o	material	médico	até	ajudar	nas	evacuações	de	emergência.

A	 comunicação	 direta	 com	os	 prestadores	 de	 saúde	 pode	minimizar	 os	mal-entendidos.	 Sempre	 que	 possível,	
devem	ser	feitos	acordos	orais	ou	escritos	entre	os	grupos	armados	e	os	profissionais	de	saúde	para	garantir	
que estes tenham acesso aos feridos e doentes. Estes	acordos	devem,	no	mínimo,	cobrir	as	normas	de	DIH,	as	
responsabilidades	de	cada	parte	e	as	opções	para	resolver	os	problemas.

Os	membros	dos	grupos	armados	devem	proteger	os	pacientes	e	os	profissionais	de	saúde	com	a	adoção	
de	medidas	para	proteger	contra	ameaças	de	 segurança	e	ambientais.	Algumas das medidas podem ser a 
elaboração	de	planos	de	contingência,	a	identificação	de	rotas	de	evacuação	e	a	designação	de	abrigos	onde	os	
doentes e feridos podem ser tratados caso necessário.

Os grupos armados devem poder desenvolver a sua própria capacidade para prestar, pelo menos, assistência 
à saúde de emergência para os feridos e doentes.

7.2	 Proteger	os	profissionais	de	saúde	

Algumas	vezes,	os	grupos	armados	pressionaram	as	equipes	dos	estabelecimentos	de	saúde	a	abandonarem	os	
seus	postos	para	cuidarem	dos	combatentes	feridos	do	seu	grupo,	deixando	os	civis	sem	acesso	à	assistência.	Para	
evitar isso, os	grupos	armados	devem	designar	um	ponto	 focal	para	 identificar	os	profissionais	de	saúde	
que	estejam	autorizados	a	prestar	atendimento	fora	dos	seus	postos	de	trabalho,	somente contatando-os em 
momentos de necessidade.

Ao	 pedir	 os	 serviços	 de	 profissionais	 de	 saúde	 que	 não	 pertencem	 ao	 seu	 grupo,	 eles	 podem	 definir	 os	
termos	do	acordo	e	estabelecer	os	canais	de	comunicação.	Os grupos armados devem realizar todos os esforços 
possíveis	para	proteger	os	profissionais	e	facilitar	o	seu	trabalho	quando	eles	cheguem	para	atender	os	feridos	e	
doentes.	Algumas	medidas	podem	ser:	minimizar	a	exposição	dos	profissionais	a	informações	sensíveis;	cessar	as	
operações	para	garantir	a	passagem	segura;	encontrar	caminhos	e	abrigos	seguros;	organizar	evacuações	médicas;	
preparar	a	história	clínica	antes	da	chegada	dos	profissionais	e,	quando	possível,	colocar	todos	os	materiais	médicos	
e os pacientes juntos em um único lugar.

Todos	os	membros	dos	grupos	armados,	incluindo	os	seus	profissionais	de	saúde,	devem	receber	treinamento	
para	assegurar	que	entendam	e	reconheçam	os	princípios	éticos	da	assistência	à	saúde	e	as	obrigações	dos	
profissionais	segundo	as	leis	nacionais	e	internacionais.	Os	grupos	armados	devem	fazer	uma	distinção	clara	
entre	os	seus	profissionais	de	saúde	e	os	membros	dos	grupos	dedicados	aos	combates.
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Os	profissionais	de	saúde	não	devem	nunca	ser	punidos	por	realizar	as	suas	tarefas	segundo	os	princípios	éticos	
da	assistência	à	saúde.	As	suas	decisões	devem	ser	respeitadas	-	não	devendo	ser	obrigados	a	dar	prioridade	a	
qualquer	outro	paciente	que	não	seja	por	razões	médicas.	Os	grupos	armados	devem	estabelecer	uma	forma	
para	os	profissionais	de	saúde	denunciarem	violações	dos	princípios	éticos	da	assistência	à	saúde	sem	medo	
de represálias.

Alguns grupos armados já incorporaram a proteção da assistência à saúde nos seus documentos internos. 
Durante o processo de consulta global, o CICV analisou mais de 70 manuais ou códigos de conduta, internos e 
públicos, dos grupos armados. Alguns trechos dos documentos são apresentados a seguir:

•	 “Os	profissionais	de	saúde	devem	ser	respeitados	e	protegidos.	Devem	receber	a	assistência	que	necessitam	
para praticar a sua profissão, não devendo ser obrigados a realizar atos que estejam em conflito com o seu 
código de conduta. Não devem ser impedidos de exercer a sua profissão, independente de quem seja o 
beneficiário.”

•	 “NÃO	ataque	os	profissionais,	estabelecimentos,	veículos	e	equipamento	de	saúde.	Eles	podem	ser	revistados	
se você precisar comprovar que sejam genuínos, mas LEMBRE-SE que os profissionais de saúde podem, 
por lei, portar armas pequenas para proteger os seus pacientes.”

7.3	 Proteger	os	estabelecimentos	de	saúde	

Todos	 os	 membros	 dos	 grupos	 armados	 devem	 reconhecer	 e	 respeitar	 os	 emblemas	 e	 outros	 símbolos	 que	
identificam	os	estabelecimentos	de	saúde.

Estes	devem	ser	mapeados	para	evitar	que	sejam	danificados	durante	as	operações	militares.	Os	combatentes	
devem	ser	autorizados	a	ingressar	nos	estabelecimentos	de	saúde	somente	em	circunstâncias	excepcionais, 
e	caso	o	façam,	devem	seguir	estritamente	os	regulamentos,	incluindo	o	respeito	pela	proibição	de	portar	armas	
dentro	dos	lugares.	As	normas	internas	dos	grupos	armados	devem	proibir	o	porte	de	armas	ou	os	combates	dentro	
do	perímetro	dos	estabelecimentos	de	saúde.

Para	evitar	o	ingresso	aos	locais	de	saúde,	os	membros	dos	grupos	armados	devem	contatar	os	profissionais	de	
saúde	para	que	façam	a	evacuação	dos	feridos	e	doentes.

Devem-se	 seguir	 procedimentos	 específicos	 antes	 de	 tomar	 a	 decisão	 de	 atacar	 um	 estabelecimento	 que	
perdeu a sua proteção segundo o DIH. Em	primeiro	lugar,	os	grupos	armados	devem	tentar	resolver	a	questão	
sem	o	uso	da	força	-	talvez	negociando	com	a	outra	parte	mediante	um	intermediário	neutro	ou	com	uma	bandeira	
de	trégua.	Se	o	ataque	for	considerado	necessário,	poderá	ser	dirigido	somente	contra	o	objetivo	militar,	devendo	
seguir	outras	normas	de	DIH.	Os	combatentes	devem	fazer	todo	o	possível	para	limitar	as	consequências	em	
termos	humanitários	e	proteger	os	civis,	 feridos,	doentes,	profissionais	e	estabelecimentos	de	saúde. Eles 
devem	reunir	as	informações	de	inteligência	necessárias	para	determinar	quantos	combatentes	e	civis	se	encontram	
no	lugar	e	como	diferenciá-los.	Os	grupos	armados	devem	avisar	à	população	civil	-	ordenando	que	saiam	da	área	e	
evacuem	os	feridos	-	e	suspender	imediatamente	qualquer	ataque	que	cause	dados	excessivos	aos	civis.

Trechos dos manuais internos ou código de conduta dos grupos armados:

•	 “As	estruturas	de	saúde	nunca	devem	ser	consideradas	objetivos	militares,	devendo	ser	respeitadas.	Caso	uma	
operação militar coloque em perigo a vida de um único civil, deve ser suspendida.”

•	 “Nas	zonas	de	combate,	os	veículos	e	estabelecimentos	que	exibam	o	símbolo	da	cruz	vermelha	devem	ser	
respeitados. As nossas forças são proibidas de utilizar o símbolo para enganar o inimigo.”
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7.4 Não saquear 

Os	grupos	armados	nunca	devem	requisitar	os	equipamentos,	materiais	ou	estabelecimentos	que	os	profissionais	
de saúde precisam para as suas atividades.

Devem	ter	o	 seu	próprio	estoque	de	material	médico	e	guardá-los	de	 forma	segura. Eles podem planejar 
com	antecipação	ao	alocar	parte	do	seu	orçamento	para	o	material	médico,	distribuir	kits	de	primeiros	socorros	e	
dinheiro	de	emergência	para	o	material	para	as	suas	equipes	de	saúde,	bem	como	aprender	sobre	remédios	naturais	
locais.

Caso	o	grupo	armado	necessite	comparar	material	médico	de	um	centro	de	saúde,	deve	respeitar	as	normas	do	
lugar,	comprar	somente	o	necessário	e	nunca	ameaçar	ou	atacar	os	profissionais.

7.5 Proteger os veículos de saúde 

Os	grupos	armados	devem	criar	procedimentos	para	identificar	e	verificar	os	veículos	de	saúde	com	rapidez	
nos postos de controle. O	material	médico	nunca	deve	ser	removido	do	veículo	de	saúde.

Os	membros	dos	grupos	armados	devem	receber	instruções	para	informar	os	profissionais	nos	veículos	de	saúde	
sobre	a	maneira	mais	rápida	de	chegar	a	um	estabelecimento,	comunicando	com	outros	postos	de	controle	para	
facilitar	a	passagem	segura.	A	passagem	segura	só	pode	ser	negada	em	circunstâncias	excepcionais	aos	veículos	de	
saúde	e	somente	por	motivos	de	absoluta	necessidade	militar.

7.6	 Respeitar	os	emblemas

Os	membros	dos	grupos	armados	devem	reconhecer	e	respeitar	os	emblemas	protetores.

Os	emblemas	devem	ser	exibidos	somente	por	pessoas	autorizadas	e	nas	condições	prescritas. O uso indevido 
de	emblemas	debilita	a	sua	finalidade	protetora;	esses	casos	devem	ser	documentados	e	compartilhados	com	um	
intermediário neutro.

Os	regulamentos	internos	devem	especificar	que	o	uso	indevido	no	passado	dos	veículos	de	saúde	não	justifica	
atos	violentos	contra	eles.	Os	meios	de	transporte	de	saúde	continuam	tendo	direito	à	proteção	exceto	se	forem	
utilizados para cometer atos hostis que desviem dos seus deveres humanitários e somente podem ser atacados 
depois de um aviso - com um prazo quando apropriado - ter sido dado e ignorado.

7.7 Proteger os feridos e doentes do adversário 

Os	grupos	armados	devem	recolher	e	cuidar	dos	feridos	e	doentes	e	cumprir	com	a	obrigação	de	tratá-los	com	
cuidados	especiais	à	sua	condição,	não	importando	a	qual	lado	pertencem	ou	as	ações	no	campo	de	batalha.	Os	
grupos	armados	devem	proteger	dos	danos	os	doentes	e	feridos	do	lado	adversário,	possibilitando	que	tenham	o	
acesso	à	assistência	à	saúde	em	tempo	hábil,	mesmo	quando	estejam	sendo	capturados.
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Os	grupos	armados	devem	receber	treinamento	específico	para	o	 tratamento	dos	doentes	e	 feridos.	Eles	
devem	emitir	ordens	operacionais	que	lembrem	os	combatentes	de	como	devem	se	comportar	em	relação	
aos doentes e feridos. Informar	 um	 adversário	 sobre	 a	 doutrina	 ética	 de	 um	 grupo	 armado	 pode	 incentivar	
comportamentos	recíprocos.	Os	atos	de	vingança	e	abusos	devem	ser	proibidos	em	todas	as	circunstâncias.	Deve-
se	exercer	a	limitação	em	relação	a	todos	que	deixem	temporariamente	de	participar	das	hostilidades,	bem	como	
recolher e cuidar dos doentes e feridos.

Trechos dos manuais internos ou código de conduta dos grupos armados:

•	 “É	proibido	matar	ou	ferir	um	adversário	que	tenha	se	rendido	ou	esteja	fora	de	combate.”

•	 “Oferecer	 tratamento	médico	 imediato/primeiros	 socorros	 a	 todos	que	precisem.	Há	um	dever	 de	buscar,	
recolher e ajudar os doentes e feridos de ambos os lados do campo de batalha.”
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8  PROMOÇÃO DO ENVOLVIMENTO DOS LÍDERES RELIGIOSOS 
E COMUNITÁRIOS PARA ASSEGURAR A ACEITAÇÃO E O 
ACESSO 

Estas recomendações são dirigidas principalmente aos líderes religiosos e comunitários, que podem servir como 
aliados críticos para a proteção dos profissionais, estabelecimentos e veículos de saúde. Podem usar a sua posição 
de liderança para conscientizar sobre esta questão nas suas comunidades, guiar as percepções e vincular as 
obrigações de proteger a assistência à saúde com as normas e tradições religiosas relevantes.

Os líderes religiosos e a campanha contra a superlotação dos hospitais em Gaza.

Na Faixa de Gaza, as unidades de emergência do hospital sofrem normalmente de superlotação. Muitos 
pacientes apresentam condições que poderiam ser tratadas em centros de saúde primária, estando quase 
sempre acompanhados por muitos familiares. Trata-se de um problema sério em circunstâncias normais, mas 
que se agrava durante os conflitos ou outras emergências de grande escala, quando as unidades de emergência 
ficam rapidamente caóticas. A superlotação pode atrapalhar enormemente a capacidade dos médicos e outros 
profissionais de fazer a triagem dos pacientes de maneira eficaz, bem como garantir que receber os cuidados de 
modo efetivo e oportuno.

O CICV - como parte da sua campanha pública dirigida à comunidade para ajudar o Ministério da Saúde da 
Palestina a reduzir a superlotação e melhorar os serviços das unidades de emergência - trabalhou com o 
Ministério de Waqf (Ministério de Assuntos Islâmicos de Gaza) para envolver os imãs na promoção da campanha 
por toda a Faixa de Gaza. Os imãs que realizam os sermões de sexta-feira no norte, sul e na cidade de Gaza 
participaram em três oficinas organizadas pelo CICV e Ministério da Saúde. Os participantes trabalharam em 
conjunto para decidir a melhor maneira de promover a campanha. Saíram das oficinas com as mensagens 
principais para transmitir durante os sermões.

O diálogo com os líderes muçulmanos também fez com que a campanha fosse promovida regularmente em 
spots de rádio (34 vezes por dia) durante uma semana na estação Al Quraan Al Kareem. A estação é administrada 
pelo Ministério de Waqf, com centenas de milhares de ouvintes em Gaza. Os materiais da campanha foram 
distribuídos em toda parte, mil pôsteres foram afixados nas mesquitas e 50 mil folhetos com as principais 
mensagens da campanha foram distribuídos. As mensagens foram colocadas no reverso dos cronogramas das 
preces que eram distribuídos uma vez por mês pelo Ministério.

Os líderes comunitários e religiosos podem ajudar as suas comunidades a compreenderem o papel crucial que 
os	profissionais	de	saúde	 locais	e	 internacionais	 têm,	assim	como	a	 importância	do	seu	 trabalho.	Os	acadêmicos	
religiosos,	por	exemplo,	enfatizam	os	valores	universais	e	utilizam	textos	sagrados	como	base	para	a	obrigação	de	
proteger	os	profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde.

Os	eruditos	religiosos,	os	líderes	comunitários	e	os	prestadores	de	saúde	podem	aproveitar	os	fóruns	existentes,	
como	conferências	e	oficinas,	para	conscientizar	sobre	a	importância	de	proteger	a	assistência	à	saúde	e	para	
mobilizar	as	suas	comunidades.	Podem	também	ajudar	a	enriquecer	os	eventos	de	conscientização	sobre	o	DIH	
com	a	ligação	das	normas	com	os	preceitos	religiosos.	



42

Proteção da Assistência à Saúde - Principais recomendações

Os	líderes	religiosos	e	comunitários	podem	trabalhar	com	a	comunidade	de	saúde	para	localizar	e	difundir	os	
estabelecimentos	de	saúde.	Eles	também	podem	coordenar	a	comunicação	para	minimizar	os	riscos	e	manter	a	
segurança	dos	profissionais	de	saúde.	Por	estes	motivos,	é	importante	que	os	profissionais	de	saúde	mantenham	um	
diálogo	e	contato	regular	com	os	líderes	religiosos	em	todos	os	momentos	-	em	especial	durante	os	conflitos	armados	
e	outras	emergências.
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CONCLUSÃO 

A	formulação	das	recomendações	apresentadas	nesta	publicação	já	representa	por	si	só	um	marco	importante	para	
a	proteção	da	assistência	à	saúde.	Porém,	o	que	pode	fazer	a	verdadeira	diferença	no	terreno	é	que	sejam	adotadas	
e incorporadas nas medidas práticas.

Cabe	destacar	que	algumas	das	recomendações	já	foram	endossadas	em	diversos	fóruns	globais:

•	 Em	outubro	de	2014,	a	Comissão	da	União	Africana	adotou	uma	série	de	vinte	recomendações	que	os	Estados	
Membros	da	União	Africana,	a	própria	Comissão,	o	CICV	e	outras	organizações	internacionais	podem	adotar	
para	melhorar	a	proteção	dos	sistemas	nacionais	de	saúde	e	aumentar	a	sua	resiliência	aos	conflitos	armados	e	
outras	emergências.

•	 Em	dezembro	de	2014,	a	69a	sessão	das	Assembleia	Geral	das	Nações	Unidas	adotou	quatro	resoluções	que	
pedem	aos	Estados:	 (1)	proteger	a	prestação	da	assistência	à	 saúde,	 (2)	 reforçar	a	 resiliência	dos	sistemas	
nacionais	de	saúde	e	(3)	tomar	medidas	apropriadas	para	prevenir	e	punir	a	violência	contra	a	prestação	da	
assistência	à	saúde.	As	resoluções	estão	abrindo	o	caminho	para	uma	maior	participação	e	compromisso	por	
parte	da	comunidade	internacional	sobre	esta	questão.

•	 Em	dezembro	de	2015,	os	Estados	Partes	das	Convenções	de	Genebra	se	reuniram	para	a	32a	Conferência	
Internacional	e	adotaram	a	Resolução	4	“Assistência	à	Saúde	em	Perigo:	Continuar	protegendo	a	prestação	de	
assistência	à	saúde	juntos”.	Esta	resolução	estabelece	um	guia	claro	para	a	proteção	da	prestação	da	assistência	
à	saúde	em	conflitos	armados	e	outras	emergências,	baseadas	nas	recomendações	da	Assistência	à	Saúde	em	
Perigo.	Enfatiza,	em	particular,	a	necessidade	de	adotar	medidas	elaboradas	para	se	adequar	à	situação	de	cada	
país	(ver	Apêndice	4).	A	resolução	foi	fortalecida	pelas	inúmeras	promessas	feitas	por	vários	participantes,	
incluindo	os	Estados,	as	Sociedades	Nacionais	e	os	observadores	das	conferências	como	as	organizações	de	
profissionais	da	área	de	saúde	e	organizações	governamentais .12

O	Movimento,	vários	Estados	 e	 associações	profissionais	 começaram	a	 implementar	 as	 recomendações,	 como	
ilustrado	por	inúmeros	exemplo	neste	guia,	em	outras	publicações	sobre	a	Assistência	à	Saúde	em	Perigo 13 e pelas 
promessas	feitas	na	última	Conferência	Internacional.

Estes	esforços	devem	continuar.	É	fundamental	reunir	todos	os	interessados	nesta	questão	-	governos,	Sociedades	
Nacionais,	 comunidade	 de	 saúde,	 portadores	 de	 armas,	 acadêmicos,	 sociedade	 civil,	 líderes	 religiosos	 e	
comunitários.	 Juntos,	 eles	 podem	 formular	 e	 implementar	 as	medidas	 relevantes	 para	 os	 seus	 contextos	 para	
melhorar	a	proteção	da	assistência	à	saúde	e	alcançar	resultados	mais	concretos.

O	Movimento	permanece	profundamente	comprometido	em	ajudar	todos	que	estejam	envolvidos	com	a	prestação	
da	assistência	à	saúde	para	implementar	estas	recomendações	e	formular	medidas	práticas	para	serem	usadas	nos	
âmbitos	locais,	nacionais	e	regionais.

12	Para	ver	 todas	as	promessas	em	 relação	à	Assistência	 à	Saúde	em	Perigo,	 consulte	 a	base	de	dados	da	conferência	em:	 
http://rcrcconference.org/international-conference/pledges/current-conference-pledges/.
13	Ver,	 entre	 outros,	Health	Care	 in	Danger:	Meeting	 the	Challenges,	 disponível	 em	 inglês,	 francês,	 espanhol	 e	 árabe	 em	 
https://shop.icrc.org/les-soins-de-sante-en-danger-relever-les-defis-2205.html.

http://rcrcconference.org/international-conference/pledges/current-conference-pledges/
https://shop.icrc.org/les-soins-de-sante-en-danger-relever-les-defis-2205.html
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APÊNDICE 1: RECURSOS

Os recursos em diversos idiomas encontram-se em http://healthcareindanger.org/resource-centre

Publicações	temáticas

Estas	 publicações	 propiciam	 uma	 análise	 em	 profundidade	 de	 tópicos	 relacionados	 à	 violência	 contra	 os	
profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde.	Oferecem	recomendações	e	medidas	práticas	para	tornar	mais	
seguros	o	acesso	e	a	prestação	da	assistência	à	saúde.

•	 Best Practice for Ambulance Services in Risk Situations, Cruz	Vermelha	Norueguesa,	agosto	2015

• Ensuring the Preparedness and Security of Health-care Facilities in Armed Conflict and Other Emergencies, 
CICV,	julho	2015

• Safeguarding the Provision of Health Care: Operational Practices and Relevant International Humanitarian 
Law concerning Armed Groups, CICV,	junho	2015

• Examining Violence against Health Care from a Gender Perspective, Cruz	Vermelha	Sueca, março 2015

• Domestic Normative Frameworks for the Protection of Health Care, CICV,	janeiro	2015

• Promoting Military Operational Practice that Ensures Safe Access to and Delivery of Health Care, CICV,	
agosto 2014

• Ambulance and Pre-hospital Services in Risk Situations, Cruz	Vermelha	Norueguesa,	CICV	e	Cruz	Vermelha	
Mexicana,	novembro	2013

• Assistência à Saúde em Perigo, Responsabilidades dos Profissionais de Saúde que Trabalham em Conflitos 
Armados e Outras Emergências, CICV,	julho	2013

Folhetos, relatórios e periódicos 

Leitura	 obrigatória	 para	 qualquer	 pessoa	 que	 queira	 aprender	 mais	 sobre	 a	 violência	 contra	 os	 profissionais,	
estabelecimentos	e	veículos	de	saúde;	sobre	o	projeto	Assistência	à	Saúde	em	Perigo;	e	as	iniciativas	para	tornar	
mais	seguros	o	acesso	e	a	prestação	da	assistência	à	saúde.	

•	 Health Care in Danger: Meeting the Challenges, CICV,	novembro	2015

• Assistência à Saúde em Perigo: Analisando o Caso, CICV,	agosto 2011

• Assistência à Saúde em Perigo: Uma dura realidade, CICV,	setembro	2011

• Incidentes Violentos que Afetam a Prestação da Assistência à Saúde, CICV,	relatórios	2013,	2014	e	2015

• Health Care in Danger: A Sixteen-Country Study, CICV,	julho	2011

• International Review of the Red Cross, “Violence	against	health	care”	issues	(Partes	I	e	II),	Vol.	95,	Nos	889	
e 890, segundo trimestre de 2013

• Boletins	da	Assistência	à	Saúde	em	Perigo:	fevereiro,	agosto	e	dezembro	2014	e	junho	e	novembro	2015

• Cruz	Vermelha	Australiana,	International Humanitarian Law Magazine, Número 1, 2013

• Federação	Internacional	das	Sociedades	da	Cruz	Vermelha	e	do	Crescente	Vermelho,	Centro	Psicossocial,	
Coping with Crisis, Número 2, 2014

http://healthcareindanger.org/resource-centre
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Ferramentas para aprendizagem on-line

•	 Assistência	à	Saúde	em	Perigo:	Marco	Jurídico

Este	 curso	 para	 o	 público	 em	 geral	 proporciona	 uma	 introdução	 básica	 das	 obrigações	 dos	 governos	 e	 as	
responsabilidades	dos	profissionais	de	saúde	em	conflitos	armados	e	outras	emergências.

•	 Assistência	à	Saúde	em	Perigo:	Os	direitos	e	as	responsabilidades	dos	profissionais	de	saúde	que	trabalham	
em	conflitos	armados	e	outras	emergências

O	curso	foca	nos	princípios	e	dilemas	éticos,	bem	como	nos	direitos	e	responsabilidades	dos	profissionais	de	saúde.

Outros recursos 

•	 Ethical Decision-Making for Doctors in the Armed Forces: A Tool Kit, Associação	Médica	Britânica

• Princípios Éticos da Assistência à Saúde em Tempos de Conflitos Armados e Outras Emergências, CICV

• Training Manual on Interpersonal Violence Prevention and Stress Management in Health Care Facilities, Cruz 
Vermelha	Norueguesa

• Toolkit for Doctors Working in Situations of Violence,	Associação	Médica	Mundial,	outubro	2015
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APÊNDICE 2:  
PRINCÍPIOS ÉTICOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM TEMPOS DE 
CONFLITOS ARMADOS E OUTRAS EMERGÊNCIAS 

No marco do projeto da Assistência à Saúde em Perigo, a Associação Médica Mundial (AMM), o Comitê 
Internacional de Medicina Militar (CIMM), o Conselho Internacional de Enfermagem (CIE) e a Federação 
Internacional Farmacêutica (FIF) foram consultados pelo CICV com a finalidade de acordar um denominador 
comum dos princípios éticos da assistência à saúde em tempos de conflitos armados e outras emergências. 
O seguinte documento, resultado das consultas, não invalida os documentos de doutrina existentes dessas 
organizações. 

As	organizações	civis	e	militares	compartilham	o	objetivo	comum	de	melhorar	a	segurança	dos	seus	profissionais	e	
outros	recursos	de	saúde	e	da	prestação	da	assistência	à	saúde	imparcial	nos	conflitos	armados	e	outras	emergências.	

Referindo-se aos princípios de humanidade, com o qual o sofrimento humano deverá ser evitado e aliviado onde 
quer	que	exista,	e	a	imparcialidade,	com	o	qual	a	assistência	à	saúde	deverá	ser	prestada	sem	discriminação;

Considerando	os	padrões	do	Direito	Internacional	Humanitário,	em	particular	as	Convenções	de	Genebra	de	1949	
e	os	 seus	Protocolos	Adicionais	de	1977,	 e	do	Direito	 Internacional	dos	Direitos	Humanos,	 especificamente	a	
Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos	(1948)	e	os	Pactos	Internacionais	sobre	os	Direitos	Civis	e	Políticos	
e	sobre	os	Direitos	Econômicos,	Sociais	e	Culturais	(1966);

Considerando	os	princípios	de	ética	profissional	adotados	pelas	associações	profissionais	de	saúde,	incluindo	os	
Regulamentos	em	Tempos	de	Conflitos	Armados	e	Outras	Situações	de	Violência	da	AMM;

Endossam	os	seguintes	princípios	éticos	da	assistência	à	saúde:	

Princípios Gerais 

1.	 Os	princípios	éticos	da	assistência	à	saúde	não	mudam	em	tempos	de	conflitos	armados	e	outras	emergências,	
sendo os mesmos princípios em tempos de paz.

2.	 Os	profissionais	de	saúde	deverão	agir,	em	todas	as	circunstâncias,	em	conformidade	com	as	normas	nacionais	
e	internacionais	relevantes,	os	princípios	éticos	da	assistência	à	saúde	e	a	sua	consciência.	Ao	prestar	o	melhor	
atendimento	possível	ao	seu	alcance,	deverão	levar	em	consideração	o	uso	equitativo	dos	recursos.

3.	 A	principal	tarefa	dos	profissionais	de	saúde	é	preservar	a	saúde	física	e	mental	e	aliviar	o	sofrimento	dos	seres	
humanos. Eles devem propiciar o atendimento necessário com humanidade, ao mesmo tempo respeitando 
a	dignidade	da	pessoa	em	questão,	sem	nenhuma	discriminação	de	nenhum	tipo,	seja	em	tempo	de	paz	ou	de	
conflitos	armados	e	outras	emergências.

4.	 Os	privilégios	e	 facilidades	à	disposição	dos	profissionais	de	saúde	em	 tempos	de	conflitos	armados	e	outras	
emergências	nunca	devem	ser	utilizados	para	outras	finalidades	que	não	sejam	para	as	necessidades	de	saúde.

5.	 Não	 importam	os	argumentos	apresentados,	os	profissionais	de	saúde	nunca	devem	aceitar	atos	de	 tortura	ou	
qualquer	outra	forma	de	tratamento	cruel,	desumano	ou	degradante	em	nenhuma	circunstância,	incluindo	conflitos	
armados	e	outras	emergências.	Nunca	devem	estar	presentes	nem	participar	desse	tipo	de	atos.
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Relacionamento com os pacientes 

6.	 Os	profissionais	de	 saúde	agem	no	melhor	 interesse	dos	pacientes	 e	 sempre	que	possível	 com	o	expresso	
consentimento	deles.	Se,	ao	desempenhar	os	seus	deveres	profissionais,	eles	têm	conflitos	de	interesse,	a	sua	
principal	obrigação,	em	termos	de	princípios	éticos,	é	com	os	pacientes.

7.	 Nos	 conflitos	 armados	 e	 outras	 emergências,	 os	 profissionais	 de	 saúde	 devem	 prestar	 atenção	 imediata	 e	
cuidados	adequados	da	melhor	maneira	possível	ao	seu	alcance.	Não	se	deve	fazer	nenhuma	distinção	entre	
pacientes,	salvo	com	relação	às	decisões	baseadas	nas	necessidades	clínicas	e	recursos	disponíveis.

8.	 Os	profissionais	de	saúde	devem	respeitar	o	direito	dos	pacientes	à	confidencialidade.	Somente	será	ético	para	
os	profissionais	revelarem	informações	confidenciais	com	o	consentimento	do	paciente	ou	quando	houver	uma	
ameaça real e iminente de danos ao paciente ou terceiros.

9.	 Os	profissionais	 de	 saúde	 empenham-se	 ao	máximo	para	garantir	 o	 respeito	 pela	 privacidade	dos	 feridos,	
doentes	e	mortos,	incluindo	evitar	o	uso	da	assistência	à	saúde	para	doentes	e	feridos,	sejam	civis	ou	militares,	
com	fins	publicitários	ou	políticos.

Proteção	dos	profissionais	de	saúde

10.	 Os	profissionais	de	saúde,	bem	como	os	estabelecimentos	e	os	veículos	de	saúde,	sejam	militares	ou	civis,	
devem	 ser	 respeitados	 por	 todos.	 São	 protegidos	 enquanto	 desempenham	 as	 suas	 funções,	 devendo	 ser	
propiciado	o	ambiente	de	trabalho	mais	seguro	possível.

11.	 O	acesso	seguro	dos	profissionais	aos	pacientes,	estabelecimentos	e	equipamento	não	deverá	ser	impedido	sem	
o	devido	motivo,	tampouco	o	acesso	dos	pacientes	aos	estabelecimentos	e	profissionais	de	saúde.

12.	 Ao	 cumprir	 com	 o	 seu	 dever	 e	 quando	 tenham	 o	 direito	 legal	 para	 tal,	 os	 profissionais	 de	 saúde	 serão	
identificados	pelos	símbolos	reconhecidos	internacionalmente	como	a	Cruz	Vermelha,	Crescente	Vermelho	e	
Cristal	Vermelho,	como	uma	manifestação	visível	da	sua	proteção	segundo	as	normas	internacional	aplicáveis.	

13.	 Os	profissionais	de	saúde	nunca	deverão	ser	punidos	por	cumprirem	com	o	seu	dever	em	conformidade	com	
as	normas	legais	e	éticas.

Final 

14.	 Ao	 endossar	 os	 princípios	 éticos	 da	 assistência	 à	 saúde,	 as	 organizações	 signatárias	 comprometem-se	 a	
trabalhar	para	a	sua	promoção	e	implementação	sempre	que	possível,	incluindo	a	difusão	apropriada	entre	os	
seus	membros.
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APÊNDICE 3:  
DECLARAÇÃO UNILATERAL SOBRE O RESPEITO E A 
PROTEÇÃO DOS FERIDOS E DOENTES E SOBRE O ACESSO À 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Considerações

Nos	conflitos	armados,	os	grupos	armados	possuem	obrigações	legais,	segundo	o	Direito	Internacional	Humanitário	
(DIH),	de	proteger	os	feridos	e	doentes,	assim	como	os	profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde.	Para	
manifestar	o	seu	compromisso	de	cumprir	com	as	suas	obrigações,	os	grupos	armados	decidiram	difundir	uma	
declaração	unilateral.

O	modelo	de	declaração	unilateral	sobre	o	respeito	e	a	proteção	dos	doentes	e	feridos	e	sobre	o	acesso	à	assistência	
à	saúde	contém	um	preâmbulo,	princípios	gerais	e	princípios	específicos	relativos	às	obrigações	de	respeitar	e	
proteger:

•	 feridos	e	doentes,
•	 veículos	de	saúde,
•	 estabelecimentos	de	saúde,
•	 profissionais	de	saúde.

Também	apresenta	 inúmeras	medidas	 práticas	 que	 os	 grupos	 armados	 podem	adotar	 para	 familiarizar	 os	 seus	
membros	com	os	termos	da	declaração	unilateral	e	garantir	que	cumpram	com	eles.

Diversos	grupos	armados	formularam	declarações	desse	tipo	nas	últimas	décadas.	Alguns	tomaram	eles	mesmos	
a	iniciativa	e	declararam	o	seu	compromisso	através	de	declarações	em	discursos	ou	por	escrito	(p.ex.	em	jornais	
ou	na	sua	página	do	Facebook).	Outras	vezes,	o	CICV	ou	outra	organização	humanitária	iniciaram,	negociaram	e/
ou	receberam	as	declarações.

Os	grupos	armados	podem	utilizar	o	presente	modelo	para:

•	 manifestar	o	seu	compromisso	de	cumprir	com	as	obrigações	 legais	de	respeitar	e	proteger	a	assistência	à	
saúde;

•	 assumir	a	responsabilidade	de	garantir	que	os	seus	membros	cumpram	as	normas;	e
•	 informar	 todos	os	membros	do	grupo	sobre	os	 termos	da	declaração	unilateral	e	do	DIH	de	maneira	mais	

ampla.

Os	indivíduos	e	organizações	que	estabelecem	contato	com	os	grupos	armados	com	relação	à	proteção	da	assistência	
à	saúde	podem	utilizar	o	modelo	de	declaração:

•	 para	 fortalecer	 o	 diálogo	 com	 os	 grupos	 armados	 mediante	 o	 processo	 de	 negociação	 que	 antecede	 as	
declarações; e

•	 uma	 vez	 que	 a	 declaração	 tenha	 sido	 feita,	 continuar	 o	 diálogo	 com	 os	 grupos	 armados	 com	 relação	 ao	
cumprimento	dos	termos	e	do	DIH	em	geral.

O	Comitê	Internacional	da	Cruz	Vermelha	(CICV)	está	à	disposição	para	oferecer	orientações	e	apoio	aos	grupos	
armados	interessados	em	fazer	uma	declaração	unilateral.	O	texto	abaixo	é	um	modelo	e	um	ponto	de	partida.

As	 declarações	 unilaterais	 são	 de	 natureza	 exclusivamente	 humanitárias.	 Não	 afetam	 o	 status	 jurídico	 dos	
respectivos	grupos	armados,	nem	enfraquecem	ou	substituem	as	suas	obrigações	legais.
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Texto	de	um	modelo	de	declaração	

Reconhecemos	 a	 necessidade	 de	 todos	 os	 feridos	 e	 doentes,	 ou	 seja,	 aqueles	 que	 necessitem	 de	 assistência	 à	
saúde	e	se	abstenham	de	qualquer	ato	de	hostilidade,	para	ter	acesso	à	assistência	à	saúde,	bem	como	estamos	
imensamente preocupados com o impacto devastador do impedimento a este acesso.

Reconhecemos	 que	 a	 prestação	 da	 assistência	 à	 saúde	 deve	 ser	 guiada	 pelos	 princípios	 de	 humanidade	 e	
imparcialidade.

Estamos	convencidos	que	podemos	desempenhar	um	papel	importante	e	positivo	para	melhorar	a	prestação	segura	
da	assistência	à	saúde,	bem	como	o	seu	acesso,	estando	decididos	a	fazê-lo.

Reconhecemos	que	esta	declaração	não	substitui	as	normas	jurídicas	existentes,	incluindo	o	artigo	3.º	comum	às	
Convenções	de	Genebra,	 o	direito	 internacional	humanitário	 consuetudinário	 e,	 quando	aplicável,	 o	Protocolo	
Adicional	II	às	Convenções	de	Genebra.

Considerando	o	exposto	acima:

1. Comprometemo-nos, portanto, com os seguintes princípios gerais:

a.	 respeitar	e	proteger	os	feridos	e	doentes,	além	de	apoiar	ativamente	para	facilitar	o	acesso	à	assistência	à	
saúde;

b.	 respeitar	e	proteger	os	profissionais,	 estabelecimentos	e	veículos	de	 saúde,	 sejam	eles	civis	ou	militares,	
independentemente do lado a que pertençam;

c.	 respeitar	o	caráter	humanitário	e	imparcial	da	assistência	à	saúde;
d.	 garantir	que	os	profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde	continuem	exclusivamente	envolvidos	

com as tarefas de saúde;
e.	 abster-se	de	negar	ou	desestabilizar	a	assistência	à	saúde	como	tática	militar;
f.	 respeitar	os	emblemas	distintivos	da	cruz	vermelha,	do	crescente	vermelho	e	do	cristal	vermelho,	e	não	usá-

los de maneira inadequada.
g.	 difundir	o	DIH	e	os	termos	desta	declaração,	garantindo	que	os	nossos	membros	os	respeitem;
h.	 cumprir	com	as	nossas	obrigações	independentemente	do	comportamento	do	adversário.

2.	 Comprometemo-nos	a	respeitar	os	feridos	e	doentes.	Isso	engloba:

a.	 não	atacar,	ferir	ou	matar	os	feridos	e	doentes;
b.	 tratar	os	feridos	e	doentes	de	maneira	humana	em	todas	as	circunstâncias,	mesmo	que	eles	tenham	participado	

anteriormente	em	operações	militares	do	lado	de	qualquer	parte	do	conflito;
c.	 buscar,	recolher	e	tratar	os	feridos	e	doentes	sem	demora	e	sem	discriminação,	na	maior	medida	do	possível,	

sempre	que	a	situação	de	segurança	o	permitir;
d.	 permitir	que	organizações	civis	e	imparciais	auxiliem	nessa	tarefa;
e.	 não	impedir	que	a	assistência	à	saúde,	em	particular	os	materiais	médicos,	cheguem	aos	feridos	e	doentes;
f.	 tomar	todas	as	medidas	cabíveis	para	assegurar	que	os	feridos	e	doentes	sejam	respeitados	por	terceiros.
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3.	 Comprometemo-nos	a	respeitar	e	proteger	os	veículos	de	saúde.	Isso	engloba:

a.	 não	atacar	os	veículos	de	saúde,	mesmo	que	não	estejam	identificados	como	tal;
b.	 permitir	e	 facilitar	a	evacuação	médica	dos	 feridos	e	doentes,	 incluindo	através	das	 linhas	de	 frente,	aos	

lugares	onde	possam	receber	tratamento	adequado;
c.	 permitir	a	passagem	rápida	e	desimpedida	a	todos	os	veículos	dedicados	à	assistência	à	saúde,	mesmo	que	

não	tenham	sido	identificados	como	tal;
d.	 não	utilizar	veículos	de	saúde	com	fins	militares,	como	o	transporte	de	combatentes	saudáveis	e	armas;
e.	 tomar	todas	as	medidas	cabíveis	para	assegurar	que	os	veículos	de	saúde	sejam	respeitados	por	terceiros.

4.	 Comprometemo-nos	a	respeitar	e	proteger	os	estabelecimentos	de	saúde.	Isso	engloba:

a.	 não	atacar	os	estabelecimentos	de	saúde	que	desempenham	funções	exclusivamente	médicas,	mesmo	que	
não	tenham	sido	identificados	como	tal;

b.	 não	atacar	a	infraestrutura	essencial	para	a	prestação	de	saúde,	desde	que	não	esteja	sendo	utilizada	para	fins	
militares;

c.	 não	 empregar	 os	 estabelecimentos	 de	 saúde	 com	 fins	 militares,	 como	 estabelecer	 postos	 militares	 ou	
armazenar armas e munições;

d. tomar todas as precauções possíveis, ao planejar e realizar operações militares, para evitar danos acidentais 
ou	destruição	dos	estabelecimentos;

e.	 tomar	 todas	 as	 precauções	 cabíveis	 para	 poupar	 os	 estabelecimentos	 de	 saúde	 dos	 efeitos	 dos	 ataques,	
incluindo	evitar	as	operações	militares	próximas	a	eles;

f.	 não	 interferir	 no	 trabalho	 realizado	 nos	 estabelecimentos	 de	 saúde,	 um	 compromisso	 que	 inclui	 não	
retirar	material	médico	dos	estabelecimentos	e	abster-se	de	entrar	com	homens	armados,	interrompendo	o	
funcionamento	dos	estabelecimentos	de	saúde;

g.	 facilitar	o	trabalho	realizado	nos	estabelecimentos	de	saúde.

5.	 Comprometemo-nos	a	respeitar	e	proteger	os	profissionais	de	saúde.	Isso	compreende:

a.	 não	atacar,	ameaçar	ou	pressionar	os	profissionais	que	prestem	assistência	à	saúde	imparcial,	mesmo	que	eles	
não	estejam	identificados	como	tal;

b.	 respeitar	a	obrigação	dos	profissionais	de	tratar	todos	feridos	e	doentes,	sem	distinção	de	nenhum	tipo	que	
não	seja	por	motivos	médicos,	incluindo	os	feridos	e	doentes	ligados	ao	adversário;

c.	 não	interferir	no	trabalho	dos	profissionais	de	saúde;
d.	 oferecer	aos	profissionais	toda	a	assistência	possível	para	que	cumpram	com	as	suas	tarefas;
e.	 estar	consciente	e	promover	os	princípios	éticos	da	assistência	à	saúde	e	as	obrigações	dos	profissionais,	

segundo	as	normas	nacionais	e	internacionais,	e	não	punir	os	profissionais	que	ajam	em	conformidade	com	
as	suas	obrigações;

f.	 não	obrigar	os	profissionais	de	saúde	a	realizarem	atos	contrários	aos	princípios	éticos	da	assistência	à	saúde;
g.	 garantir	que	os	nossos	profissionais	de	saúde	respeitem	os	termos	desta	declaração	e	os	princípios	éticos	da	

assistência	à	saúde.
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6.	 Comprometemo-nos	a	informar	todos	os	membros	dos	grupos	sobre	os	termos	da	presente	declaração	
e do DIH e assegurar que sejam respeitados. Isso compreende:

a.	 integrar	as	normas	contidas	nesta	declaração	na	nossa	doutrina,	educação	e	treinamento;
b.	 garantir	que	as	normas	estejam	claramente	incorporadas	nas	normas	e	diretrizes;
c.	 estabelecer	um	sistema	interno	para	monitorar	o	cumprimento	desta	declaração	e	das	normas	respectivas	do	

DIH;
d.	 aplicar	sanções,	respeitosas	dos	direitos	fundamentais	dos	indivíduos,	para	qualquer	pessoa	do	grupo	que	não	

respeite	as	normas	desta	declaração,	tomando	medidas	concretas	para	reparar	os	danos	cometidos;
e.	 difundir	de	modo	amplo	e	público	os	termos	da	presente	declaração,	incluindo,	na	maior	medida	possível,	os	

apoiadores	do	grupo	e	a	população	do	território	que	pode	estar	controlado	pelo	grupo.
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APÊNDICE 4: 
RESOLUÇÃO N.° 4
Assistência à Saúde em Perigo: Continuar protegendo a prestação de 
assistência à saúde juntos (TRADUÇÃO NÃO OFICIAL)

A	32.ª	Conferência	Internacional	da	Cruz	Vermelha	e	do	Crescente	Vermelho	(Conferência	Internacional),	

profundamente preocupada	com	os	ataques,	ameaças	e	obstruções	que	afetam	os	feridos,	doentes,	profissionais,	
estabelecimentos	e	veículos	de	 saúde,	 assim	como	o	uso	 indevido	dos	estabelecimentos,	veículos	e	emblemas	
distintivos	e	outros	impedimentos	para	a	prestação	da	saúde	em	tempos	de	conflitos	armados	e	outras	emergências,	
e	deplorando	o	fato	de	que	esses	atos	acarretam	graves	consequências	humanitárias,	incluindo	a	perda	de	vida	e	
sofrimento	generalizado,	e	o	enfraquecimento	da	capacidade	dos	sistemas	de	saúde,	no	âmbito	nacional	e	regional,	
de	oferecer	assistência	à	saúde	às	populações	afetadas,	

recordando	a	Resolução	5	da	31.ª	Conferência	Internacional	“Assistência	à	saúde	em	perigo:	respeitar	e	proteger	
a	assistência	à	saúde”,	incluindo	a	solicitação	para	o	Comitê	Internacional	da	Cruz	Vermelha	(CICV)	no	parágrafo	
operativo	 14	 “iniciar	 consultas	 com	 os	 especialistas	 dos	 Estados,	 a	 Federação	 Internacional,	 as	 Sociedades	
Nacionais	e	outros	atores	no	setor	de	saúde,	com	a	finalidade	de	formular	recomendações	práticas	para	tornar	mais	
segura	a	assistência	à	saúde”	em	conflitos	armados	e	outras	emergências,	em	conformidade	com	os	marcos	legais	
aplicáveis,	“e	para	informar	a	32.ª	Conferência	Internacional	dos	progressos	alcançados”,

acolhendo com satisfação as consultas com os especialistas realizadas entre 2012 e 2014 e tomando nota com 
apreço	das	recomendações	práticas	resultantes,	bem	como	do	relatório	sobre	o	progresso	submetido	pelo	CICV	em	
seguimento	ao	parágrafo	operativo	14	da	Resolução	5	da	31.ª	Conferência	Internacional,

manifestando	 o	 seu	apreço	pelo	papel	 específico	desempenhado	pelos	Estados,	Sociedades	Nacionais	da	Cruz	
Vermelha	e	do	Crescente	Vermelho	(Sociedades	Nacionais)	e	associações	de	profissionais	da	saúde	na	realização	
de consultas com especialistas,

acolhendo com satisfação	os	esforços	contínuos	dos	Estados,	do	Movimento	Internacional	da	Cruz	Vermelha	e	do	
Crescente	Vermelho	(Movimento)	e	de	outros	atores	do	setor	de	saúde	para	melhorar	a	proteção	da	prestação	da	
assistência	à	saúde,	em	conformidade	com	os	marcos	jurídicos	nacionais	e	internacionais	aplicáveis,	e	os	esforços	
para	implementar	as	recomendações	práticas	relevantes,	bem	como	seguir	as	boas	práticas	nesse	sentido,

levando em consideração	que	o	Direito	Internacional	Humanitário	somente	se	aplica	em	situações	de	conflitos	
armados	e	reconhecendo	que	as	normas	aplicáveis	do	Direito	Internacional	Humanitário	e	do	Direito	Internacional	
dos	Direitos	Humanos	propiciam	um	marco	para	a	proteção	da	assistência	à	saúde,

destacando que	a	presente	Resolução	não	dá	origem	a	novas	obrigações	segundo	o	direito	internacional,

também	destacando	que	esta	Resolução	não	amplia	ou	modifica	os	mandatos,	funções	e	responsabilidades	dos	
componentes do Movimento como prescrito nos Estatutos do Movimento,

recordando	 as	 obrigações	 de	 respeitar	 e	 proteger	 os	 feridos	 e	 doentes,	 e	 os	 profissionais,	 estabelecimentos	 e	
veículos	de	 saúde,	 e	 de	 tomar	 todas	 as	medidas	 cabíveis	para	garantir	 o	 acesso	 seguro	 e	 rápido	dos	 feridos	 e	
doentes	à	assistência	à	saúde,	em	tempo	de	conflitos	armados	e	outras	emergências,	em	conformidade	com	os	
marcos jurídicos aplicáveis,

solicitando	a	todos	os	Estados	e	partes	interessadas	que	respeitem	a	integridade	dos	profissionais	médicos	e	de	
saúde	quando	estes	realizam	as	suas	tarefas	de	acordo	com	os	respectivos	códigos	de	ética	profissional	e	âmbito	
de	atuação,
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considerando	as	necessidades	específicas	de	saúde	de	certas	categorias	de	feridos	e	doentes,	incluindo	crianças,	
mulheres,	pessoas	com	deficiência	e	idosos,

destacando	que	a	devida	identificação	dos	profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde	pode	aumentar	a	sua	
proteção,	e,	neste	sentido,	recordando	as	obrigações	legais	internacionais	relativas	ao	uso	e	proteção	do	emblema	
distintivo	segundo	as	Convenções	de	Genebra	de	1949	e,	quando	aplicável,	os	seus	Protocolos	Adicionais,

recordando	os	Estatutos	do	Movimento,	em	particular,	a	missão	dos	componentes	do	Movimento	como	estabelecido	
no	preâmbulo	deles,	que	guiam	o	trabalho	do	Movimento	para	tornar	mais	segura	a	prestação	de	saúde	nos	conflitos	
armados	e	outras	emergências,

destacando,	em	particular,	a	importância	dos	Princípios	Fundamentais	do	Movimento	e	recordando	que	“os	Estados	
deverão,	em	todas	as	circunstâncias,	respeitar	a	adesão	de	todos	os	componentes	do	Movimento	aos	Princípios	
Fundamentais”,	como	estipulado	nos	Estatutos	do	Movimento,

enfatizando,	nesse	contexto,	o	princípio	de	humanidade,	pelo	qual	o	 sofrimento	humano	deverá	 ser	prevenido	
e	aliviado	onde	quer	que	se	encontre,	e	o	princípio	de	imparcialidade,	pelo	qual	não	deverá	ser	feita	nenhuma	
discriminação	com	base	em	nacionalidade,	raça,	crenças	religiosas,	classe,	opiniões	políticas	ou	gênero	entre	os	
indivíduos cujo sofrimento deve ser aliviado, tendo unicamente as suas necessidades como guia e dando prioridade 
aos casos mais urgentes de sofrimento,

recordando	 a	 importância	 de	 que	 os	 profissionais	 de	 saúde	 tenham	conhecimento	 prático	 suficientes	 dos	 seus	
direitos	e	responsabilidades,	em	conformidade	com	o	marco	jurídico	aplicável	e	os	seus	códigos	de	ética	profissional	
e	âmbitos	de	atuação,	e	destacando	que	os	profissionais	de	saúde	devem	ser	capazes	de	oferecer	os	seus	serviços	
sem	obstrução,	ameaça	ou	ataques	físicos,

destacando	 a	 necessidade	 de	 uma	 cooperação	 contínua,	 e	 quando	 relevante	 fortalecida	 entre	 os	 Estados,	 o	
Movimento,	as	associações	de	profissionais	de	saúde	nacionais	e	internacionais	e	de	outros	prestadores	de	assistência	
à	saúde,	organizações	internacionais	e	regionais,	sociedade	civil,	líderes	religiosos	e	comunitários,	comunidades	
afetadas	e	outros	atores	relevantes	para	conscientizar,	promover	a	preparação	para	lidar	com	a	violência	contra	os	
feridos,	doentes,	profissionais,	estabelecimentos	e	veículos	de	saúde,	especialmente	no	âmbito	nacional,	levando	
em	consideração	as	funções,	mandatos	e	capacidades	existentes;	

1.  insta	o	pleno	respeito	de	todas	as	partes	em	conflito	pelas	suas	obrigações	segundo	o	Direito	Internacional	
Humanitário	 e	 dos	Estados	 pelas	 suas	 obrigações	 segundo	o	Direito	 Internacional	 dos	Direitos	Humanos,	
conforme	 for	 aplicável	 e	 relevante	 para	 a	 proteção	 dos	 feridos,	 doentes,	 profissionais,	 estabelecimentos	 e	
veículos	de	saúde	que	estejam	envolvidos	exclusivamente	nas	tarefas	de	saúde;

2. lembra,	nesse	sentido,	as	proibições	dos	ataques	contra	os	feridos,	doentes,	profissionais,	estabelecimentos	
e	veículos	de	saúde,	da	negação	ou	limitação	arbitrária	do	acesso	para	os	feridos	e	doentes	aos	serviços	de	
saúde,	e	dos	abusos,	ameaças	ou	punições	contra	os	profissionais	de	saúde	por	realizarem	as	suas	tarefas	em	
conformidade com os marcos jurídicos aplicáveis;

3. observa	que	atacar,	ameaçar	ou,	doutro	modo,	impedir	os	profissionais	de	saúde	de	cumprirem	com	os	seus	
deveres	médicos	debilita	a	sua	segurança	física	e	a	integridade	dos	códigos	de	ética	profissional;

4. manifesta	 a	 sua	 profunda	 preocupação	 com	 os	 ataques	 contra	 os	 profissionais	 e	 estabelecimentos	 de	
saúde,	reafirma	o	compromisso	de	todos	os	componentes	do	Movimento	com	a	proteção	dos	profissionais,	
estabelecimentos	e	veículos	de	saúde	como	estipulado	pelo	Direito	Internacional	Humanitário,	e	faz	um	apelo	
aos Estados, conforme seja necessário, de realizar investigações completas, imediatas e independentes com 
vista	a	reforçar	as	medidas	de	prevenção,	garantir	a	responsabilização	e	lidar	com	o	sofrimento	das	vítimas;



54

Proteção da Assistência à Saúde - Principais recomendações

5. faz um apelo aos Estados, quando relevante e apropriado, para adotarem e implementarem de modo efetivo as 
medidas nacionais necessárias, incluindo as legislativas, regulamentárias e práticas, para assegurar o respeito 
às	obrigações	legais	internacionais	relativas	à	proteção	dos	feridos,	doentes,	profissionais,	estabelecimentos	e	
veículos	de	saúde,	bem	como	a	proteção	e	o	uso	dos	emblemas	distintivos	pelos	profissionais,	estabelecimentos	
e veículos de saúde autorizados;

6. faz um apelo aos Estados para assegurarem que as suas forças armadas e de segurança, dentro das suas 
respectivas	competências	segundo	o	direito	interno,	façam	esforços,	ou	quando	relevante	continuem	fazendo,	
para	 integrar	 as	medidas	práticas	de	proteção	dos	 feridos,	 doentes	 e	 serviços	de	 saúde	no	planejamento	 e	
condução	das	suas	operações;

7. faz um apelo aos	Estados,	quando	relevante,	para	também	contribuir	com	a	integração	dessas	medidas	práticas	
pelas forças armadas e de segurança nas práticas e procedimentos operacionais das organizações regionais e 
internacionais;

8. faz um apelo aos	Estados,	em	cooperação	com	o	Movimento,	a	comunidade	de	saúde	e	outros	atores	relavantes,	
conforme	apropriado,	para	aumentar	o	seu	entendimento	da	natureza	da	violência	que	afeta	a	prestação	da	
assistência	à	saúde	com	vistas	a	elaborar	e	 implementar	eficazmente	as	medidas	jurídicas,	regulamentárias	
e	práticas	de	prevenção	e	abordagem	da	violência,	quando	pertinente,	e,	 com	esta	finalidade,	 incentiva	os	
Estados	e	o	Movimento,	em	cooperação	com	a	comunidade	de	saúde	e	outros	atores	relevantes,	a	compartilhar	
os	desafios	e	boas	práticas	nesse	sentido;

9. faz um apelo	aos	Estados	e	ao	Movimento,	em	cooperação	com	a	comunidade	e	os	meios	acadêmicos,	quando	
apropriado,	 para	 continuarem	 utilizando	 ou	 apoiando	 o	 uso	 de	 ferramentas	 de	 treinamento	 existentes	 ou,	
quando	pertinente,	elaborando	novas	ferramentas	para	reforçar	a	compreensão	dos	profissionais	de	saúde	e	
dos	seus	direitos	e	responsabilidades	derivadas	das	normas	aplicáveis	e	dos	códigos	de	ética	profissionais,	
bem	como	a	compreensão	dos	costumes	e	tradições	nacionais	e	locais,	em	conformidade	com	o	marco	jurídico	
aplicável,	e	dos	dilemas	enfrentados	ao	cumprirem	com	as	as	suas	responsabilidades	legais	e	éticas,	destacando	
que	isso	pode	contribuir	a	um	comportamento	que	pode	aumentar	a	sua	aceitação	pelas	comunidades	locais	e,	
consequentemente,	a	sua	segurança	e	proteção;

10. faz um apelo	 aos	Estados	 e	 ao	Movimento,	 e	 em	cooperação	 com	a	 comunidade	 e	 os	meios	 acadêmicos,	
quando	apropriado,	para	intensificar	ou,	doutro	modo,	apoiar	os	esforços	para	fazer	com	que	o	ensino	sobre	
os	 direitos	 e	 responsabilidades	 dos	 profissionais	 de	 saúde	 seja	 incorporado	 nos	 currículos	 das	 faculdades	
relevantes,	 incluindo	mas	não	 se	 limitando	às	 faculdades	da	 área	de	 saúde	 e	 às	 instituições	 educativas	de	
profissionais	de	saúde;

11. faz um apelo às	Sociedades	Nacionais,	ao	CICV	e	à	Federação	Internacional	das	Sociedades	da	Cruz	Vermelha	
e	do	Crescente	Vermelho	para	continuarem	com	o	apoio	e	o	fortalecimento	dos	profissionais	e	estabelecimentos	
locais	 de	 saúde	 no	mundo	 todo	 e	 continuar	 oferecendo	 capacitação	 e	 treinamento	 para	 os	 funcionários	 e	
voluntários	da	área	de	saúde	com	a	elaboração	de	ferramentas	apropriadas	sobre	os	direitos	e	obrigações	dos	
profissionais	de	saúde	e	sobre	a	proteção	e	a	segurança	da	prestação	da	assistência	à	saúde,	na	medida	do	
possível;

12. faz um apelo aos	Estados	e	ao	Movimento,	quando	apropriado,	e	em	cooperação	com	as	comunidades	locais	
afetadas	 e	 os	 seus	 líderes,	 para	 reforçar	 o	 funcionamento	 seguro	dos	 estabelecimentos	de	 saúde	mediante	
medidas	práticas	e	de	preparação;

13. faz um apelo aos	Estados	e	às	Sociedades	Nacionais,	quando	pertinente,	para	estabelecer	um	diálogo	entre	si	
ou continuar com este, com vistas a fortalecer as normas, regulações e práticas nacionais, relativas ao papel 
das	Sociedades	Nacionais	como	auxiliares	das	autoridades	públicas	no	campo	humanitário	para	a	prestação	
mais	segura	da	assistência	à	saúde,	incluindo	a	coordenação	eficaz	dos	respectivos	serviços	de	saúde,	e	um	
apelo	às	Sociedades	Nacionais,	no	cumprimento	desse	papel	de	auxiliares,	para	promoverem	e	apoiarem	a	
implementação	das	obrigações	legais	internacionais	dos	Estados	e	os	esforços	de	difusão	nesse	sentido;
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14. faz um apelo	às	Sociedades	Nacionais	para	intensificarem	o	seu	compromisso	e	esforços	para	aumentar	a	sua	
aceitação,	segurança	e	proteção	para	acessar	as	pessoas	nas	comunidades	onde	prestam	assistência	à	saúde,	
incluindo	o	oferecimento	de	capacitação	ou	outro	tipo	de	apoio	aos	funcionários	e	voluntários	para	assegurar	
que operam em conformidade com os Princípios Fundamentais do Movimento, ao implementar enfoques 
operacionais	existentes	e	enfoques	projetados	para	aumentar	o	desenvolvimento	organizacional	das	Sociedades	
Nacionais,	como	o	Marco	para	um	Acesso	Mais	seguro,	e	ao	continuar	trabalhando,	quando	relevante,	nos	
procedimentos,	protocolos	e	capacidades	específicos	para	reforçar	a	gestão	de	risco	e	a	segurança	em	geral	dos	
seus	serviços	de	ambulância	e	de	saúde	emergencial,	e	incentivando	outras	Sociedades	Nacionais,	o	CICV	e	a	
Federação	Internacional,	conforme	apropriado,	para	apoiá-las	nesses	esforços.



MISSÃO
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma organização 
imparcial, neutra e independente cuja missão exclusivamente 
humanitária é proteger a vida e a dignidade das vítimas dos 
conflitos armados e de outras situações de violência, assim como 
prestar-lhes assistência. O CICV também se esforça para evitar o 
sofrimento por meio da promoção e do fortalecimento do direito 
e dos princípios humanitários universais. Fundado em 1863, o 
CICV deu origem às Convenções de Genebra e ao Movimento 
Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A 
organização dirige e coordena as atividades internacionais que o 
Movimento conduz nos conflitos armados e em outras situações 
de violência.
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