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Mensagens - chave
•

Os surtos de doenças afetam mulheres e homens de maneira diferente, e as pandemias tornam piores as desigualdades existentes para mulheres e meninas e a discriminação de outros grupos em situação de vulnerabilidade,

•

As mulheres representam 70% da força de trabalho em serviços social e de saúde ao redor do mundo e deve ser
dada atenção especial à maneira como seu ambiente de trabalho pode expô-las à discriminação, além de pensar em

•

Em tempos de crise, como um surto, mulheres e meninas podem estar em maior risco de violência por parceiro
íntimo e outras formas de violência doméstica
-

•

Saúde e direitos sexuais e reprodutivos
rem muita atenção durante pandemias

•

Gravidez e parto seguros dependem do funcionamento dos sistemas de saúde e da adesão

•

O fornecimento de planejamento familiar e outros produtos de saúde sexual e reprodutiva, incluindo itens de saúde menstrual, são centrais para a saúde, o empoderamento e o
desenvolvimento sustentável das mulheres podem ser impactados à medida que as linhas
de suprimentos começarem a falhar sob a pressão da resposta à pandemia.

•

A continuidade de acolhimento deve ser garantida em caso de suspensão de serviços
Obstáculos e barreiras devem ser resolvidos, permitindo o acesso de mulheres e
-

•

Os caminhos para serviços referência à violência baseada em gênero devem
ser atualizados
-

•

As gestantes com doenças respiratórias devem ser tratadas com a máxima
prioridade
de saúde para pré-natal, neonatal e saúde materna devem ser segregadas dos

•

Os sistemas de vigilância e resposta devem incluir desagregação por sexo, idade,

•

A prestação de apoio à saúde mental e apoio psicossocial
é uma parte crítica da resposta.

•

reque-

•

Por conta da interação na linha de frente das mulheres com as comunidades e sua participação em grande parte
do trabalho de cuidado, elas enfrentam um risco maior de exposição ao vírus. Por conta dessa proximidade com a
comunidade,
mentação

•

A prestação de cuidados e mensagens precisas e de apoio

•

A expertise e a experiência do UNFPA em engajamento comunitário, mobilização social e extensas redes

•

O UNFPA trabalhará em estreita colaboração com governos, OMS, outras agências que trabalham com saúde e

-
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COVID-19
anunciada como pandemia pela

Quem está sob maior risco?
-

-

doenças respiratórias, variando do
-

vulneráveis - incluindo idosos, doentes crônicos e imu-

-

Global Dashboard John Hopkins

Prevenção e sintomas
do coronavírus
-

-

Ao mesmo tempo, surtos de doenças
As pandemias pioram
as desigualdades de gênero existentes para mulheres e meninas
e podem impactar a forma como
recebem tratamento e cuidados.

SAÚDE E DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
É UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA SIGNIFICATIVA QUE EXIGE ALTA ATENÇÃO DURANTE PANDEMIAS

reprodutiva podem ser desviados para lidar com o surto, contribuindo para um aumento da mortalidade materna e
neonatal, para um aumento na necessidade não atendida de contracepção e aumento do número de abortos inseguros
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MULHERES E HOMENS
SÃO IMPACTADOS DE
MANEIRA DIFERENTE
tornam piores as desigualdades existentes para mulheres e meninas e a discriminação de

envolvem a detecção e o acesso ao tratamento para mulheres e homens, bem como

Normas de gênero representam risco

Em termos de outros riscos, os homens podem exibir menos comportamentos de busca de saúde como resultado de
-

Divisão do trabalho em cuidado e força
de trabalho para mulheres e homens

-

de decisões e no planejamento de intervenções, vigilância de segurança,
péis das mulheres nas comunidades geralmente as colocam em uma boa
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também se agrava, tornando sua parcela de responsabilidades domésticas
-

Aumento da violência de gênero

-

-

-

-

-
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Recomendações
•

Fornecer atendimento e mensagens precisos e de suporte com a intenção de melhorar a segurança, a dignidade

•

Garantir que as políticas e intervenções em torno da resposta atendam às necessidades de todas as pessoas
-

•

Garantir que a resposta ao COVID-19 não reproduza ou perpetue normas de gênero prejudiciais, práticas discriminatórias e desigualdades.

•

Garantir que seja dada alta atenção à saúde e direitos sexuais e reprodutivos durante o COVID-19, considerando

•

Considere como elas podem diferir entre grupos de mulheres e homens

•

Considere como a experiência de quarentena pode ser diferente para mulheres e homens

•

Atualize os caminhos de referência da violência com base no gênero

•

Priorize a participação das mulheres, pois seus papéis nas comunidades geralmente as colocam em uma boa
-

•

Inclua mulheres na tomada de decisões para preparação e resposta a surtos e garanta a representação das mu-

•

Incorporar as vozes das mulheres nas linhas de frente da resposta

•

-

•

Garantir que os governos e instituições de saúde globais

•

Priorizar a coleta de dados desagregados por idade e sexo, precisos e completos
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•

Garantir que os planos de ação humanitária

e pessoas deslocadas internamente
•

Aplicar a abordagem humanitária,
do desenvolvimento e do nexo de
paz
parcerias para ajudar na resposta
dos governos; e aproveitar ao máximo as vantagens comparativas de
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