
HORA DE AGIR
FIM À VIOLÊNCIA, PROTEÇÃO DA  
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
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ESTÁ ACONTECENDO AGORA...

Médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância e 
socorristas são atacados enquanto tentam salvar 
vidas. São ameaçados, presos ou agredidos; e seus 
hospitais, saqueados ou bombardeados. Alguns 
não podem trabalhar porque o material médico não 
chega; outros são obrigados a fugir para sobreviver. 
E há aqueles que são inclusive assassinados. 

Ataques contra equipes, estabelecimentos e veículos 
de assistência à saúde durante conflitos armados são 
inaceitáveis. São proibidos pelo Direito Internacional 
Humanitário (DIH), também conhecido como Direito 
da Guerra, porque privam os doentes e feridos dos 
cuidados que tanto necessitam.

Prevenir a violência contra a assistência à saúde 
é uma questão de vida ou morte.

O IMPACTO DA VIOLÊNCIA 
Para os civis que já enfrentam os horrores da guerra, os ataques contra serviços de assistência à 
saúde significam:
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Podemos prevenir a violência ou tentar mitigar o seu impacto. Diversas organizações humanitárias e da 
área de saúde se reuniram no âmbito da iniciativa Assistência à Saúde em Perigo com recomendações 
práticas para tornar mais segura a prestação de atenção médica em conflitos armados e outras 
emergências. Os Estados, a comunidade de assistência à saúde e o Movimento se comprometeram, 
em diferentes níveis, a implementar as recomendações. Mas esses compromissos, por si sós, não 
são suficientes.

2011

2012–2014

2015–2016

HOJE

Iniciativa Assistência à Saúde em Perigo – A Resolução 5 da Conferência Internacional da 
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho pede que o CICV inicie consultas com especialistas 
dos Estados e do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, 
assim como das comunidades da área de saúde no mundo todo, para a formulação de 
recomendações sobre a prestação de atenção médica mais segura durante conflitos 
armados. Nasce a iniciativa Assistência à Saúde em Perigo.

Consultas com especialistas – Mais de 500 pessoas participam. Membros do Movimento, 
profissionais de saúde, autoridades governamentais, grupos armados, organizações 
humanitárias e integrantes da sociedade civil do mundo inteiro compartilham e discutem 
as suas experiências, formulando recomendações conjuntas para tornar o acesso e a 
prestação de assistência à saúde mais seguros.

Compromissos globais – A Resolução 4 da Conferência Internacional da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho e a Resolução 2286 do Conselho de Segurança da ONU, adotadas 
em dezembro de 2015 e maio de 2016, respectivamente, endossam as recomendações 
elaboradas no marco da iniciativa Assistência à Saúde em Perigo e instam os Estados e 
outros atores a implementar uma série de medidas para a proteção da assistência à saúde.

PODEMOS ACABAR COM A VIOLÊNCIA CONTRA A ASSISTÊNCIA  
À SAÚDE



OS PORTADORES DE ARMAS
podem proteger o direito dos feridos e doentes à assistência à saúde  
durante conflitos armados com:

OS ESTADOS
podem proteger os serviços de assistência à saúde com:

•	 a promoção da consciência e do respeito pelo Direito Internacional 
Humanitário (DIH) e o Direito Internacional dos Direitos Humanos 
(DIDH) entre a população e as forças armadas;

•	 a realização de investigações minuciosas, imediatas, imparciais e 
independentes sobre incidentes que impeçam a prestação segura de 
assistência à saúde, não deixando que os ataques fiquem impunes.

•	 a melhora da proteção jurídica aos pacientes e profissionais de saúde, 
incluindo a adesão aos tratados internacionais e o fortalecimento 
da legislação nacional sobre a ética médica e os emblemas da cruz 
vermelha e do crescente vermelho;

•	 a criação de sistemas para documentar os ataques contra serviços 
de assistência à saúde, p.ex. coleta e análise de dados;

É HORA DE AGIR
Para tornar realidade a proteção da assistência à 
saúde, os Estados, as forças armadas, os serviços 
de saúde e as Sociedades da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho devem se opor à violência e 
tomar medidas.



OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
podem assegurar a realização do trabalho dos profissionais de saúde com: 

OS PORTADORES DE ARMAS
podem proteger o direito dos feridos e doentes à assistência à saúde  
durante conflitos armados com:

•	 a incorporação de medidas jurídicas e regulatórias em doutrina 
militar, formação e treinamento para garantir a prestação ininterrupta 
de assistência à saúde em conflitos armados; 

•	 medidas de proteção aos doentes e feridos, assim como aos 
profissionais, estabelecimentos e veículos de assistência à saúde 
durante o planejamento de ações militares; 

•	 a promoção, entre as suas fileiras, dos Princípios Éticos de Assistência 
à Saúde em Tempos de Conflito Armado e Outras Emergências. 



OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
podem assegurar a realização do trabalho dos profissionais de saúde com: 

AS SOCIEDADES DA CRUZ VERMELHA E  
DO CRESCENTE VERMELHO
podem tratar mais feridos e doentes, de forma segura e eficaz, com:

•	 a garantia de que eles conhecem os seus direitos e responsabilidades; 

•	 a conscientização de cada um sobre os Princípios Éticos de Assistência 
à Saúde em Tempos de Conflito Armado e Outras Emergências;

•	 a adoção de protocolos e planos de contingência para a segurança 
e proteção das equipes, estabelecimentos e veículos de prestação 
de assistência à saúde; 

•	 a defesa da incorporação, nos cursos acadêmicos e de capacitação, 
das normas internacionais que protegem os serviços de assistência 
à saúde e os direitos e responsabilidades dos profissionais de saúde; 

•	 a promoção de pesquisas e discussões públicas sobre as 
consequências da violência contra os serviços de assistência à saúde;

•	 a solicitação de que os governos aprovem – e garantam o 
cumprimento de – leis de proteção à assistência à saúde.



AS SOCIEDADES DA CRUZ VERMELHA E  
DO CRESCENTE VERMELHO
podem tratar mais feridos e doentes, de forma segura e eficaz, com:

•	 a adoção de medidas para aumentar a aceitação, o acesso e a 
segurança dos funcionários e voluntários – p.ex., garantindo que 
todos respeitem os Princípios Fundamentais do Movimento; 

•	 a conscientização sobre o uso adequado dos emblemas da cruz 
vermelha e do crescente vermelho, pressionando para que a 
legislação nacional garanta sua proteção;  

•	 a coleta e análise de dados sobre incidentes de violência contra a 
prestação  segura da assistência à saúde.

JUNTOS, PODEMOS PREVENIR A VIOLÊNCIA



Comitê Internacional da Cruz Vermelha
19, avenue de la Paix
1202 Genebra, Suíça
T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
shop@icrc.org www.cicr.org
© CICV, março de 2017
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM PERIGO 

A iniciativa Assistência à Saúde em Perigo foi lançada 
pelo Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho. 

Reúne pessoas do mundo inteiro que acreditam que 
todo indivíduo tem direito de receber assistência à 
saúde durante conflitos armados e que os profissionais 
de saúde devem poder realizar o seu trabalho em 
segurança. 

Nossa prioridade é assegurar que os Estados e os 
grupos armados não estatais tomem medidas para 
proteger os serviços de assistência à saúde, de modo 
que o Movimento e a comunidade de saúde possam 
realizar suas atividades vitais.

COMO VOCÊ PODE COLABORAR

Faça um download do kit da campanha 
Assistência à Saúde em Perigo e nos ajude a 
difundi-lo: 

www.healthcareindanger.org/campaign-kit/

Acabe com a violência.  
Proteja a assistência à saúde.
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