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COVID-19 E OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

1. Como a COVID-19 impacta o direito à saúde das pessoas com deficiência?

2. Como a COVID-19 impacta a população de pessoas com deficiência que vivem em instituições?

3. Como a COVID-19 impacta o direito de pessoas com deficiência viverem em suas comunidades?

4. Como a COVID-19 impacta o trabalho, a renda e a subsistência de pessoas com deficiência?

5. Como a COVID-19 impacta o direito de pessoas com deficiência acessarem a educação?

6. Como a COVID-19 impacta o direito de pessoas com deficiência serem protegidas contra a violência?

7. Como a COVID-19 impacta grupos populacionais específicos nos quais as pessoas com deficiência

estão sobre-representadas?

a. pessoas com deficiência em situação de encarceramento

b. pessoas com deficiência sem moradia adequada

VISÃO GERAL 

Embora a pandemia da COVID-19 ameaça a todos os membros da sociedade, as pessoas com deficiência sofrem um 
impacto desproporcional devido às barreiras comportamentais, ambientais e institucionais que são reproduzidas na 
resposta à COVID-19. 

Muitas pessoas com deficiência têm condições de saúde pré-existentes que as tornam mais suscetíveis a contrair o 
vírus, apresentando sintomas mais graves quando infectadas, e finalmente, ocasionando taxas elevadas de morte. 
Durante a crise da COVID-19, as pessoas com deficiência que dependem de apoio para realizar as suas atividades 
cotidianas podem ficar isoladas e ter a sua sobrevivência prejudicada enquanto as medidas dos lockdowns são 
reforçadas, aqueles que vivem em instituições são particularmente vulneráveis, como evidenciado pelo número 
esmagador de mortes em asilos de idosos e instituições psiquiátricas. Os entraves para que pessoas com deficiência 
consigam acessar os serviços de saúde e informações são intensificados. As pessoas com deficiência também continuam 
a enfrentar a discriminação e outras barreiras no acesso à meios de subsistência e renda, participação na educação a 
distância e proteção contra a violência. Certos grupos de pessoas com deficiência, como aqueles que estão em situação 
de encarceramentos e os desabrigados ou sem moradia adequada, enfrentam riscos ainda maiores. 

A conscientização sobre esses riscos implica em respostas mais abrangentes que podem aliviar o impacto 
desproporcional vivenciado pelas pessoas com deficiência. Esta orientação visa: 
• conscientizar sobre como a pandemia impacta as pessoas com deficiência e seus direitos;

• chamar atenção para algumas práticas promissoras implementadas em todo o mundo;

• identificar as principais ações que os Estados e outras partes interessadas devem tomar; e

• fornecer recursos para o aprendizado contínuo de como garantir respostas à COVID-19 que sejam baseadas em

direitos, inclusive das pessoas com deficiência.

1. Como a COVID-19 impacta o direito à saúde das pessoas com deficiência?

Apesar de ser uma população que tem um risco maior de contrair a COVID-19, a população de pessoas com deficiência 
enfrenta desigualdades ainda maiores no acesso à saúde durante a pandemia devido a informações e ambientes de 
saúde inacessíveis, bem como diretrizes médicas seletivas e protocolos que podem aumentar a discriminação que 
pessoas com deficiência enfrentam no acesso aos serviços de saúde. Estes protocolos às vezes revelam preconceitos 
médicos contra pessoas com deficiência em relação a sua 
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qualidade de vida e valor social. Exemplos destes protocolos incluem diretrizes de triagem para alocação de recursos 
escassos com critérios de exclusão baseados em certos tipos de deficiência, como aqueles que demandam alta 
necessidade de suporte para a vida diária, "fragilidade", chances de "sucesso terapêutico", bem como suposições sobre 
"anos de vida restantes" caso sobrevivam. Pessoas com deficiência e suas famílias também enfrentaram pressões 
dentro do sistema de saúde que os pressiona a abrir mão de medidas de reanimação. 

 
Quais são algumas das práticas promissoras? 

 

• O Comitê de Bioética da República de São Marinho produziu uma orientação sobre triagem durante a COVID-19, 

que proíbe a discriminação com base na deficiência: “O único parâmetro de escolha, portanto, é a correta aplicação 

da triagem, respeitando todas as vidas humanas, com base nos critérios de adequação clínica e proporcionalidade 

dos tratamentos. Qualquer outro critério de seleção, como idade, sexo, afiliação social, etnicidade ou deficiência, é 

eticamente inaceitável, pois implementaria uma classificação de vidas apenas aparentemente mais ou menos dignas 

de serem vividas, constituindo uma violação inaceitável dos direitos humanos.”1 

• O Escritório de Direitos Civis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos emitiu um boletim 

para garantir que as autoridades proíbam a discriminação com base na deficiência, afirmando que "as pessoas com 

deficiência não devem ser negadas a assistência médica com base em estereótipos, avaliações de qualidade de vida, 

ou julgamentos sobre o “valor” relativo de uma pessoa com base na presença ou ausência de deficiência ou sua 

idade ”.2 O boletim também fornece orientação às autoridades sobre como garantir o alcance e acessibilidade de 

informações e comunicações para pessoas com deficiência para que tenham oportunidades iguais de se 

beneficiarem dos esforços da resposta emergencial, “incluindo fazer modificações razoáveis visando garantir que a 

resposta emergencial é bem-sucedida e minimiza a estigmatização. ”  

• Os Emirados Árabes Unidos lançaram um programa nacional para testar pessoas com deficiência em suas casas e, 

em meados de abril, haviam realizado 650.000 testes de COVID-19 em pessoas com deficiência.3 

• Nas Filipinas, a Comissão de Direitos Humanos publicou informações para apoiar as agências de saúde na 

elaboração de mensagens e comunicados públicos para grupos vulneráveis nas comunidades, incluindo crianças 

e pessoas com deficiência.4 

• No Canadá, O Grupo Consultivo de Pessoas com Deficiência para a COVID-19 foi estabelecido com a participação de 

pessoas com deficiência e suas organizações representativas e a incumbência de aconselhar o governo sobre 

questões específicas da deficiência, desafios e lacunas sistêmicas, estratégias, medidas e etapas a serem seguidas e 

tomadas.5 

 

Quais são as principais ações que os Estados e outras partes interessadas devem tomar? 
 
• Proibir a negação de tratamento com base na deficiência  e revogar as disposições que impedem o acesso ao 

tratamento com base na deficiência, nível de necessidades de suporte, avaliações de qualidade de vida ou qualquer 

outra forma de preconceito médico contra pessoas com deficiência, incluindo dentro das diretrizes para alocação 

de escassos recursos (como respiradores ou acesso a cuidados intensivos).  

• Garantir que as pessoas com deficiência que apresentam sintomas sejam priorizadas na testagem.  

• Promover pesquisas sobre o impacto da COVID-19 na saúde das pessoas com deficiência.  

• Identificar e remover barreiras ao tratamento, incluindo a garantia de ambientes acessíveis (hospitais, instalações 

de testagem e quarentena), bem como a disponibilidade e disseminação de informações e comunicados de saúde 

em modos, meios e formatos acessíveis.  

• Garantir o fornecimento contínuo e o acesso a medicamentos para pessoas com deficiência durante a pandemia.  

• Treinar e conscientizar os profissionais de saúde na prevenção da discriminação por preconceito e enviesamento 

contra pessoas com deficiência.  

• Consultar com e envolver ativamente as pessoas com deficiência e suas organizações representativas na 

formulação de uma resposta à pandemia que leve em conta seus direitos e inclua e atenda às pessoas com 

deficiência em toda a sua diversidade.  

http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__xts__%5B0%5D=68.ARDMDVSzDL1xxdpgTy2TOIlVNOoH6rH2gZzM4hAxcCNMbqySDSNDHmyrF1Db5dmgUD5oK2ZAlML8R4E6_jafDBoVnSNfBPz0Q2jhIl3Yqgnkwe59Vsx5Pr8msanJ-o_vKsVJ0hOKmjs94yjY7dCpFDJT142x4MIAsAOebYmSoYhOBY9PCNbGMmHtMO_dWaMcHu74jjpc86uKGL11AqmcE4UVZI3T4ZoK2CUa2DxVQmCIZ9oAcsjXLim8OboLzrAsVH72Vm8DNmrz4LszC8Z9uKAwMAQ8cdIl4H61fmPNz4Tqtr7t3nfxgbc5CfkPYtr3ahWRKrVDf8P23esW7-HhVL4Wif63kdsm7BNsDhxa647oK8zK-ss2YhCAtxV43bTueGZBn0OmAVBN0syiq4sYksxs9labCkKwGkqi0Z_ykJjelYu7wVmZoXFMYoQ9ytTjkmr2_UiVf0bdcLg&__tn__=-UC-R
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
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Recursos 

• COVID-19 sem exceções: “Todos têm o direito a intervenções que salvam vidas” - dizem especialistas da ONU

• Relator Especial da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, COVID-19: Quem está protegendo as

pessoas com deficiência?

• OMS, Considerações sobre deficiência durante o surto da COVID-19

2. Como a COVID-19 impacta a população de pessoas com deficiência que vivem em

instituições?

A COVID-19 está impactando de forma desproporcional as instituições psiquiátricas, instituições de assistência social 
(orfanatos, creches, centros de reabilitação) e lares de idosos, resultando em taxas altas de infecção e morte. Em alguns 
estudos preliminares, o número de mortes em lares de idosos representou de 42% a 57% de todas as mortes por COVID-
19 nesses países.6 Pessoas institucionalizadas com deficiência enfrentam risco elevado de contrair COVID-19 devido a 
condições de saúde sensíveis, dificuldade em impor distanciamento social entre residentes e funcionários e 
abandono por funcionários. Pessoas com deficiência que vivem em instituições também enfrentam maiores riscos de 
terem os seus direitos humanos violados e de serem negligenciados, coibidos, isolados ou sofrerem violência.  

Quais são algumas das práticas promissoras? 

• Na Suíça e na Espanha, as pessoas com deficiência que viviam em instituições foram removidas das instituições

para que voltassem a viver com suas famílias, sempre que possível.

• No Canadá, foram emitidas diretrizes priorizando os testes e assegurando medidas específicas para sua aplicação em
ambientes institucionais.7

Quais são as principais ações que os Estados e outras partes interessadas devem tomar? 

• Pessoas com deficiências devem receber alta e serem liberados das instituições sempre que possível, e apoio deve

ser fornecido pela comunidade por meio de redes familiares e/ou informais, assim como serviços de apoio por

provedores de serviços públicos ou privados financiados.

• Nesse ínterim, priorize os testes e promova medidas preventivas dentro das instituições para reduzir os riscos de

infecção, abordando a superlotação, implementando medidas de distanciamento físico para os residentes,

modificando o horário de visitas, fazendo com que seja mandatório o uso de equipamentos de proteção e

melhorando as condições de higiene.

• Recursos destinados às instituições devem ser aumentados temporariamente, incluindo recursos humanos e

recursos financeiros de forma a possibilitar que medidas preventivas sejam implementadas.

• Durante o período de emergência, assegure o respeito contínuo pelos direitos das pessoas que vivem em

instituições, incluindo o direito à liberdade contra exploração, violência e abuso, não discriminação, o direito ao

consentimento livre e informado e acesso à justiça.8

• O processo de recuperação pode ser melhorado adotando e reforçando estratégias de desinstitucionalização,

fechando instituições e ajudando as pessoas a retornarem à comunidade, assim como fortalecendo apoios e serviços

para pessoas com deficiência e idosos.

Recursos 
• Orientação da OMS para prevenção e controle de infecções para instalações de cuidados de longo prazo no

contexto da COVID-19, orientação provisória, 21 de março de 2020

• OMS, Considerações sobre deficiência durante o surto da COVID-19

• Declaração de organizações regionais e internacionais de pessoas com deficiência psicossocial

com recomendações no contexto da pandemia da COVID-19

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
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3. Como a COVID-19 impacta o direito de pessoas com deficiência viverem em suas 

comunidades? 
 

Pessoas com deficiência enfrentam barreiras específicas para realizar suas vidas diárias nas suas comunidades devido 
às medidas de resposta à COVID-19. Em particular, as restrições de quarentena em casa que não consideram suas 
necessidades criam rupturas e novos riscos para sua autonomia, saúde e vida.9 

Muitas pessoas com deficiência que dependem de outras pessoas para suas rotinas diárias (através do apoio formal de 
prestadores de serviços, cuidadores ou apoio informal de parentes/amigos) encontram-se sem apoio devido a 
restrições de confinamento e medidas de distanciamento físico. Isso pode deixá-los em alto risco, sem acesso a 
alimentos, bens essenciais e medicamentos, e impedidos de realizar atividades diárias básicas, como tomar banho, 
cozinhar ou comer. 

A informação pública sobre as medidas de resposta à COVID-19 não é sistematicamente comunicada nem divulgada 
em formatos e meios acessíveis para que alcance todas as pessoas com deficiência (por exemplo, interpretação em 
linguagem de sinais, legendagem, formatos que facilitem a leitura, etc.). 

Além disso, algumas pessoas com deficiência, como pessoas com deficiência psicossocial e pessoas autistas, podem 
não ser capazes de lidar com o confinamento estrito em casa. Passeios curtos e cuidadosos ao longo do dia são 
fundamentais para enfrentar a situação. 

Quais são algumas das práticas promissoras? 
 
• Paraguai10 e Panamá11 desenvolveram sistemas para garantir que as informações relevantes sejam fornecidas em 

formatos acessíveis. Na mesma linha, o Ministério da Saúde da Nova Zelândia possui uma seção em seu site 
dedicada a fornecer informações em formatos acessíveis, incluindo linguagem de sinais e de fácil leitura.12 O governo 
de México adotou uma pratica semelhante.13 

• Na Argentina,14 profissionais de apoio e cuidadores foram isentos das restrições de confinamento e distanciamento 
físico, garantindo que pudessem prestar apoio a pessoas com deficiência. Na Colômbia, redes de apoio comunitário 
se desenvolveram e recrutam voluntários que prestam apoio às pessoas com deficiência e idosos, para ajudar a 
reabastecer itens essenciais e auxiliando com outras compras.15 Além disso, no Panamá, a fim de reduzir os riscos, 
foram alocados horários de atendimento específicos para que pessoas com deficiência e seus assistentes pessoais 
pudessem fazer suas compras essenciais.16 

• No Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte17, as regras de confinamento inicialmente estritas foram 
abrandadas, e introduziram exceções para permitir que pessoas autistas e outras pessoas com deficiência saíssem 
de casa. A França introduziu medidas semelhantes.18 

 
Quais são as principais ações que os Estados e outras partes interessadas devem tomar? 

 
• Garantir que as informações sobre as medidas relacionadas ao COVID-19 sejam acessíveis a pessoas com 

deficiência, inclusive por meio de interpretação em linguagem de sinais, legendagem e formatos de fácil leitura, 
entre outros. 

• Garantir que os assistentes profissionais e cuidadores de pessoas com deficiência estejam isentas das restrições 
de confinamento em casa, a fim de que possam fornecer apoio. 

• Promover e coordenar o desenvolvimento de redes de apoio comunitário e garantir a disponibilidade de 
materiais, equipamentos e produtos de proteção. 

• Considerar estabelecer horários de atendimento priorizando as pessoas com deficiência e seus assistentes 
pessoais em supermercados, mercearias e outras lojas essenciais, durante o período de confinamento/lockdown. 

• Garantir modificações razoáveis às medidas de confinamento para pessoas com deficiência, evitando proibir de 
forma generalizada a saída de casa e a imposição de multas, e criando isenções para que pessoas com 
deficiência possam sair de casa.  
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Recursos 
 
• OMS, Considerações sobre deficiência durante o surto da COVID-19 
• UNPRPD, OIT e outros, Uma resposta de proteção social à crise covid-19 que seja inclusiva para deficiência 

 

4. Como a COVID-19 impacta o trabalho, a renda e a subsistência das pessoas com 

deficiência? 
 

As pessoas com deficiência têm menos probabilidade do que outras de serem empregadas e, quando empregadas, têm 
mais probabilidade de trabalhar no setor informal.19 Como consequência, têm menos acesso ao seguro social com base 
no emprego do que outros, o que diminui sua resiliência econômica no atual contexto da COVID-19. Já os empregados 
ou autônomos,20 podem ser impedidos de trabalhar em casa por falta de equipamentos e apoios disponíveis no local 
de trabalho e enfrentam riscos acrescidos de perda de renda e emprego. Além disso, as medidas tomadas em resposta 
à COVID-19 podem afetar indiretamente as pessoas com deficiência, impedindo que familiares e aqueles com papel de 
sustentar a família trabalhem, o que impacta negativamente a renda geral da família. A falta de renda representa uma 
carga desproporcional para as pessoas com deficiência e suas famílias, que normalmente enfrentam custos e despesas 
extras relacionados à deficiência (habitação e equipamentos acessíveis, dispositivos de assistência, bens e serviços 
específicos etc.), colocando-os mais rapidamente no risco da miséria.  

 

Quais são algumas das práticas promissoras? 
• Em resposta à COVID-19, a Bulgária, Malta e a Lituânia aumentaram o financiamento dos seus sistemas de proteção 

social para expandir os serviços de apoio social e cobrir mais beneficiários, incluindo pessoas com deficiência.21 
• Na Argentina e no Peru, as pessoas que recebem benefícios por invalidez receberam um valor adicional devido à 

crise da COVID-19.22 A França anunciou uma medida semelhante que favorece os beneficiários do subsídio de 
invalidez,23 e o plano de emergência da Tunísia inclui transferências de dinheiro para famílias de baixa renda, 
pessoas com deficiência e desabrigadas.24 

• Os Estados Unidos da América25 estabeleceram programas de benefícios fiscais que podem contribuir para aliviar a 
situação financeira das pessoas com deficiência neste contexto.  

 
Quais são as principais ações que os Estados e outras partes interessadas devem tomar? 

 

• Fornecer ajuda financeira para pessoas com deficiência sem nenhuma renda (por exemplo, auxílios de quantia 
fixa; medidas de redução de impostos, subsídio de bens etc.). 

• Aumentar os benefícios existentes para pessoas com deficiência física, inclusive por meio de adiantamentos de 
pagamentos para cobrir custos extras.  

• Estender automaticamente quaisquer direitos relacionados a deficiências que estejam expirando.  
• Fornecer compensação financeira para trabalhadores autônomos com deficiência que tenham sua renda reduzida. 
• Implementar programas de assistência financeira para pessoas que deixam de trabalhar para sustentar ou 

prevenir a contaminação de seu (s) parente (s) com deficiência e que não estão cobertos por seguro-desemprego 
ou auxílio-doença. 

• Fornecer apoio financeiro, inclusive por meio de créditos fiscais, aos empregadores de pessoas com deficiência 
para que possam fornecer os equipamentos necessários ao teletrabalho. 

• Garantir que os esquemas de provisão de alimentos incluam pessoas com deficiência e atendam às suas 
necessidades, incluindo medidas logísticas para entregar alimentos em suas casas. 

 

Recursos 
 
• OIT, Ninguém deixado para trás, nem agora, nem nunca. Pessoas com deficiência na resposta à COVID-19 
• UNPRPD, OIT e outros, Uma resposta de proteção social à crise da covid-19 inclusiva para deficiência 
• Fundo Monetário Internacional, Políticas de resposta à COVID-19 

https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action%3Bjsessionid%3Ddd5vZXh8uPFDr9jr9AF0cWyLyVe__X3Q98ZUnjnkP0mkMYrSRmJT!-1463413688?id=56029
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_741287.pdf
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5. Como a COVID-19 impacta o direito de pessoas com deficiência acessarem a educação? 
 

Pessoas com deficiência têm menos probabilidade do que outras de completarem seus estudos e mais probabilidade 
de serem excluídas da escolaridade.26 Por causa da COVID-19, a maioria dos estados fechou temporariamente suas 
instituições de ensino,27 uma medida que afeta todos os alunos, inclusive os com deficiência. Para reduzir o impacto da 
interrupção na educação, alguns estados estão adotando práticas de aprendizagem à distância. Nestes casos, no 
entanto, os alunos com deficiência enfrentam barreiras devido à falta de equipamentos necessários, acesso à internet, 
materiais acessíveis e suporte necessário para permitir que sigam os programas escolares online. Como resultado, 
muitos alunos com deficiência estão sendo deixados para trás, principalmente alunos com deficiências intelectuais.  

Além disso, os alunos com deficiência também são afetados negativamente por outras dimensões do fechamento de 
escolas, incluindo o acesso à alimentação escolar e oportunidades de se envolver em jogos e esportes com seus colegas. 

 

Quais são algumas das práticas promissoras? 
 
• Os Estados Unidos da América emitiram um documento de orientação sobre a legislação federal aplicável, a Lei das 

Pessoas com Deficiências.28 
• O Equador emitiu recomendações para professores sobre como podem apoiar o processo de educação de crianças 

que precisam permanecer isoladas em casa.29 
• O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte disseminou informações e estabeleceu sistemas para apoiar e 

orientar pais e responsáveis sobre como enfrentar as responsabilidades concorrentes em casa e melhor apoiar o 
processo educacional de crianças com deficiência.30 

 

Quais são as principais ações que os Estados e outras partes interessadas devem tomar? 
 
• Fornecer orientação clara às autoridades educacionais e escolares sobre o escopo de suas obrigações e a 

variedade de recursos disponíveis para auxiliá-los no fornecimento de educação a distância.  
• Garantir acesso à Internet para aprendizagem remota, que softwares sejam acessíveis a pessoas com deficiência, 

assim como o fornecimento de dispositivos de tecnologia assistiva e que as adaptações razoáveis necessárias 
sejam feitas.  

• Fornecer orientação, capacitação e apoio para professores sobre educação inclusiva no ensino à distância.  
• Estabelecer uma coordenação estreita com os pais e responsáveis pela educação infantil de crianças com deficiência.  
• Fornecer orientação e apoio à distância para pais e cuidadores para auxiliar na instalação de equipamentos e 

apoiar o programa de educação de seus filhos com deficiência.  
• Desenvolver materiais acessíveis e adaptados para alunos com deficiência, de forma a apoiar a aprendizagem remota.  
• Desenvolver materiais audiovisuais educacionais acessíveis que possam ser disseminados por meio de diferentes 

mídias (por exemplo, on-line sob demanda, programas educacionais televisionados etc.)  
 

Recursos 
 
• Declaração do Comitê CRC sobre o grave efeito físico, emocional e psicológico da pandemia COVID-19 nas crianças 

e apelo aos Estados para que protejam os direitos das crianças  
• Resposta do UNICEF à COVID-19: Considerações para Crianças e Adultos com Deficiências 
• UNESCO, site sobre a resposta à COVID-19 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://en.unesco.org/covid19
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6. Como a COVID-19 impacta o direito de pessoas com deficiência de serem protegidas 

contra a violência?  
 

Pessoas com deficiência correm maior risco de violência, principalmente quando isoladas. Mulheres e meninas com 
deficiência enfrentam taxas mais altas de violência de gênero, sexual, de parceiro íntimo e doméstica.31 Mulheres e 
meninas com deficiência não apenas enfrentam maiores riscos de violência em comparação com outras mulheres, mas 
também enfrentam níveis mais elevados de violência do que os homens com deficiência.32 Embora as informações 
sobre deficiência e violência de gênero no contexto da COVID-19 ainda não estejam disponíveis, a experiência mostra 
que, em circunstâncias semelhantes, as pessoas com deficiência estão mais em risco.33 

 

A denúncia e o acesso a serviços e assistência em casos de violência doméstica são particularmente desafiadores para 
pessoas com deficiência, uma vez que esses serviços geralmente não são inclusivos ou acessíveis para pessoas com 
deficiência. Muitas vezes, as linhas diretas não estão equipadas com serviços de interpretação para pessoas com 
deficiência auditiva ou visual, e os abrigos e serviços de emergência não estão preparados para satisfazer as 
necessidades das pessoas com deficiência. 

 
Quais são algumas das práticas promissoras? 

 
No Peru, foram emitidas diretrizes para ajudar os governos locais a alcançarem às pessoas com deficiência por telefone, 
durante a crise e pessoalmente após o período inicial da emergência, indicando o dever de denunciar as situações de 
violência às autoridades.34 Além disso, o ACNUDH não conseguiu identificar novas práticas promissoras nesta área, o 
que demonstra um risco ainda maior. Vários países continuam a fornecer linhas diretas acessíveis, assistência e canais 
de denúncia, incluindo através de mensagens de texto, transmissão e serviços de videofone para pessoas com 
deficiências auditivas.35 A lista de recursos abaixo identifica algumas boas práticas.  

 
Quais são as principais ações que os Estados e outras partes interessadas devem tomar? 

 
• Certificar que os mecanismos de denúncia, linhas diretas, abrigos de emergência e outros canais de assistência 

são acessíveis e inclusivos para pessoas com deficiência.  
• Monitorar a situação das pessoas com deficiência, especialmente aquelas que vivem isoladas, por meio de ações 

proativas, inclusive por meio de redes comunitárias e voluntárias.  
• Conscientizar e capacitar as pessoas sobre o risco de violência enfrentado por pessoas com deficiência, em 

particular mulheres e meninas com deficiência, e promover redes de apoio, incluindo apoio de pares.  
 

Recursos 
 
• UNFPA, Diretrizes para Fornecimento de Serviços de garantia de Direitos e sensíveis ao gênero com intuito de 

Abordar a Violência de Gênero e Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos para Mulheres e Jovens com Deficiências  

• A Manutenção dos Serviços para Sobreviventes com Deficiências Durante a COVID-19 

 

7. COMO A COVID-19 IMPACTA GRUPOS POPULACIONAIS ESPECÍFICOS EM QUE AS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ESTÃO SOBRE-REPRESENTADAS: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

EM SITUAÇÃO DE ENCARCERAMENTO E OS SEM TETO? 
 

a. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE ENCARCERAMENTO 
 

Pessoas com deficiência estão sobre-representadas na população carcerária,36 em particular pessoas com deficiências 
psicossociais e pessoas com deficiência intelectual. Eles correm maior risco de infecção devido ao alto risco de infecção 
em condições de   superlotação e sem higiene, onde o distanciamento físico não é possível.  Muitas pessoas com 
deficiências em situação de encarceramento  

https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
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dependem do apoio informal de seus pares para ter acesso a alimentos, se locomover e tomar banho, e os serviços de 
saúde nas prisões geralmente são inadequados para atender às suas necessidades. 

 
Esses desafios são vividos não apenas por pessoas com deficiência em situação de encarceramento e prisão preventiva 
nos sistemas de justiça criminal, mas também por aqueles que estão atualmente sob qualquer forma de detenção 
administrativa ou outra, incluindo migrantes com deficiência em centros de migrantes e refugiados. 

 

Quais são algumas das práticas promissoras? 
 
• No Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, os presos com menos de dois meses de pena a cumprir estão 

tendo sua saída prévia autorizada.37 Nos Estados Unidos da América, vários Estados libertaram ou estão em vias de 
libertar presos.38 Um processo semelhante de previa saída de presos ocorreu no Irã, Turquia e Indonésia. Na 
Colômbia, as pessoas com deficiência que apresentam restrições funcionais que as impedem de implementar de 
forma autônoma as medidas de proteção estão incluídas entre os beneficiários da saída antecipada.39 Da mesma 
forma, na Argentina, a Suprema Corte e o Tribunal de Apelo Criminal identificaram as pessoas com deficiência como 
beneficiárias dos esforços de saída antecipada.40 No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça emitiu recomendações 
para revisar, reavaliar e libertar pessoas encarceradas com deficiência, inclusive aqueles no sistema penal juvenil.41 

 
Quais são as principais ações que os Estados e outras partes interessadas devem tomar? 

 
• Reduzir a população carcerária antecipando que grupos de prisioneiros em risco sejam soltos, incluindo pessoas 

com deficiência, aplicando a saída antecipada e liberdade condicional ou encurtando ou comutando sentenças, 
reduzindo o uso de prisão preventiva e garantindo prontamente o fornecimento de apoio na comunidade por meio 
da família e/ou redes informais e mecanismos de financiamento para serviços de auxiliares e cuidadores sejam 
públicos ou privados.  

• Implementar medidas preventivas dentro das prisões para reduzir os riscos de infecção, incluindo a identificação 
de prisioneiros com deficiência e garantia de seu acesso a apoio, comida, água e saneamento; aplicar medidas de 
isolamento e distanciamento físico, exigindo o uso de equipamentos de proteção e melhorando as condições de 
higiene.  

 
Recursos 

 
• OMS, Prevenção e controle da COVID-19 em prisões e outros locais de detenção 

• Comitê Permanente Interagências da ONU, COVID-19: foco nas pessoas encarceradas 
 

b. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE MORADIA INADEQUADA 
 

Pessoas com deficiência, especialmente aquelas com deficiência psicossocial e intelectual, também são sobre-
representadas entre as populações mais pobres. Pessoas desabriagdas com deficiência e aquelas que vivem em abrigos 
de emergência e assentamentos informais são particularmente vulneráveis a contraírem a COVID-19 por conta das 
condições de habitação superlotadas, falta de acesso à água e saneamento e também devido às suas condições de 
saúde pré-existentes. 

 

A emergência da COVID-19 obrigou as pessoas desabrigadas, inclusive os com deficiência, a buscar abrigo e apoio, 
superlotando abrigos de emergência e espalhando o vírus. As pessoas que não conseguem respeitar o distanciamento 
físico devido às suas condições de moradia também estão em situação de desvantagem. 

 
Quais são algumas das práticas promissoras? 

 
• Nos Estados Unidos da América, a resposta para as pessoas desabrigadas foi implementada por meio de diretrizes 

específicas que incluem na comunicação uma dimensão da deficiência. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
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• No Chile, o governo anunciou que estaria reforçando o seu engajamento nas ruas para fornecer serviços de saúde 
a pessoas desabrigadas. 

• Na Argentina, uma grande instalação com mais de 1.000 leitos foi preparada para fornecer abrigo emergencial 
para aqueles que pudessem precisar de distanciamento físico sem demandas médicas complexas. 

 
Quais são as principais ações que os Estados e outras partes interessadas devem tomar? 

 

• Garantir que pessoas desabrigadas com deficiência sejam tratadas com dignidade e respeito, e que os 
socorristas recebam capacitação e orientação sobre comunicação para evitar situações de violência.  

• Evitar o deslocamento forçado de assentamentos informais, pois isso pode servir para acelerar a propagação do 
vírus. Tratar pessoas desabrigadas com deficiência nos locais onde residem e oferecer abrigo seguro e acessível, 
sempre que disponível. 

• Avaliar e desenvolver diferentes opções de abrigos que proporcionem distanciamento físico , incluindo a locação 
de imóveis, hotéis, centros de conferências e estádios, com adequado saneamento e condições de habitação.  

• Fornecer serviços de saneamento nas ruas, incluindo água, sabão, pias e outros recursos para garantir que água e 
saneamento estejam disponíveis.  

 
Recursos 

 
• Relator Especial da ONU sobre o direito à moradia adequada, Orientação COVID-19: Proteção para os que vivem 

em situação de rua 
• Relator Especial da ONU sobre o direito à moradia adequada, Orientação COVID-19: Protegendo moradores de 

assentamentos informais  
 

RECURSOS - GERAL 
 
• Comitê CDPD e Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre Deficiência e Acessibilidade, 

Declaração Conjunta: Pessoas com Deficiências e a COVID-19  
• Aliança Internacional para pessoas com deficiência, COVID-19 e o movimento dos deficientes 

• Consórcio Internacional de Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento: Repositório de recursos de inclusão de pessoas 
com deficiência e a COVID-19  

• OIT, Ninguém deixado para trás, nem agora, nem nunca. Pessoas com deficiência na resposta à COVID-19 

• Organizações regionais e internacionais de pessoas com deficiência psicossocial, Declaração e recomendações 

sobre COVID19 e pessoas com deficiência psicossocial  

• ONU trabalhando para garantir que grupos vulneráveis não sejam deixados para trás na resposta à COVID-19 

• ONU ESCAP: Garantindo os direitos das pessoas com deficiência e a inclusão na resposta à Covid-19  

• Comitê Permanente Interagências da ONU, COVID-19: foco nas pessoas encarceradas 

• UNPRPD, OIT e outros, Uma resposta de proteção social à crise da covid-19 inclusiva para deficiência 

• Relatores Especiais da ONU e especialistas independentes, Sem exceções com COVID-19: “Todos têm direito à 
intervenções  

com intuito de salvar vidas ”  

• Relator Especial da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, COVID-19: Quem está protegendo as 

pessoas com deficiência?  

• UNFPA, Diretrizes para Fornecimento de Serviços de garantia de Direitos e sensíveis ao gênero com intuito de 

Abordar a Violência de Gênero e Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos para Mulheres e Jovens com Deficiências  

• Resposta do UNICEF à COVID-19: Considerações para Crianças e Adultos com Deficiências 

• OMS, Considerações sobre deficiência durante o surto da COVID-19 

• Orientação da OMS para prevenção e controle de infecções para instalações de cuidados de longo prazo no 

contexto da COVID-19, orientação provisória, 21 de março de 2020  

• OMS, Prevenção e controle da COVID-19 em prisões e outros locais de detenção 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
https://www.iddcconsortium.net/blog/librairie/resources-on-disability-inclusion-and-covid-19/
https://www.iddcconsortium.net/blog/librairie/resources-on-disability-inclusion-and-covid-19/
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-working-ensure-vulnerable-groups-not-left-behind-covid-19
https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_policy_brief_COVID19PWDs.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unicef.org/disabilities/
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
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Rede internacional de políticas de cuidados de longo prazo (Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes: early international 
evidence, International Long term care policy network), 12 de abril de 2020, p 5.  
7 Consulte http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf  
8 Declaração de organizações regionais e internacionais de pessoas com deficiência psicossocial com recomendações no contexto da pandemia da 
COVID-19,  em https://dkmedia.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial- 
disabilities-final_version.pdf  
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sem apoio.  
10 O Ponto Focal para Pessoas com Deficiência do Paraguai (SENADIS) lançou o uso das redes sociais para fornecer informações em Libras, 
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11 Veja SENADIS, Panamá toma medidas para a inclusão de pessoas com deficiência frente a covid-19, (Panamá toma medidas para la inclusión de las 
personas con discapacidad frente al covid-19) 3.1.  
12Consulte https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-
resources/covid- 19-novel-coronavirus-new-zealand-sign-languag  
13 Consulte https://coronavirus.gob.mx.  
14 Argentina, Decreto 297/2020, Artigo 6.5.  
15 Essa prática é promovida por Estados, como a Colômbia (consulte 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13- personas-con-discapacidad.covid-19 .pdf)  
11 Ver SENADIS, Panamá toma medidas para a inclusão de pessoas com deficiência frente a covid-19, 3.1.  
17 Consulte Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Perguntas frequentes sobre surto de Coronavirus: o que você pode e não pode fazer 
(Coronavirus outbreak FAQs: what you can and can't do), seção 15.  
18 Consulte Secretário de Estado do Primeiro Ministro encarregado das pessoas com deficiência (Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre 
chargé des personnes handicapées), em https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du- neuro-developpement/infos-speciales-
coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement  
19 Veja OCDE, Doença, Deficiência e Trabalho. Rompendo as barreiras, (Sickness, Disability and Work. Breaking the barriers) página 23, 
indicando que as pessoas com deficiência apresentam maiores índices de inatividade em relação às demais: 49% a 20%, respectivamente.  
20 Veja, UNDESA, Relatório de Deficiência e Desenvolvimento (Disability and Development Report), página 157, Figura II.81, indicando que as 
pessoas com deficiência são 9% mais representadas entre os trabalhadores autônomos (dados de 19 países) 
21 Bulgária, Diário do Estado, 24 de março de 2020, Art.12; FMI, Respostas da política à COVID-19 (Policy responses to COVID-19), 
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy- Responses-to-COVID-19 # T  
22 Consulte https://www.argentina.gob.ar/noticias/bono-extraordinario-para-las-personas-con-discapacidad-que-cobran-pensiones-no  
23 Consulte https://informations.handicap.fr/a-prime-solidaire-aah-covid-12818.php  
24 FMI, Políticas em Resposta à COVID-19, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T  
25 Veja https://www.benefits.gov/benefit/945  
26 Por exemplo, para a escola primária, a taxa de pessoas com deficiência que concluem seus estudos é de 56% em comparação com 73% para outras 
pessoas.  
27 UNESCO estima  que  os fechamentos estão afetando mais de 91% da  população estudantil do mundo (UNESCO estimates that closures are
 impacting over 91% of the world’sstudent population). Consulte https://en.unesco.org/covid19/educationresponse  
28 Veja EUA, Departamento de Educação, Perguntas e respostas sobre a prestação de serviços a crianças com deficiência durante o surto da 
doença coronavírus de 2019(USA, Department of Education, Questions and answers on providing services to children with disabilities during the 
coronavirus disease 2019 outbreak), março de 2020.  
29 Consulte https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Anexo-2-RECOMENDACIONES-A-LOS-DOCENTES-PARA-
BRINDAR- APOYO-PEDAGÓGICO-A-LOS-ESTUDIANTES-EN-AISLAMIENTO-EN-FUNCIÓN-DE-PREVENIR-POSIBLES-CONTAGIOS-POR-
ENFERMEDADES- RESPIRATORIAS.pdf  
30 Consulte Reino Unido, https://www.gov.uk/guidance/supporting-your-childrens-education-during-coronavirus-covid-19.  
Consulte também https://www.gov.uk/guidance/help-children-with-send-continue-their-education-during-coronavirus-covid-19  
31 Organização Mundial da Saúde, COVID-19 e violência contra as mulheres  O que o setor/sistema de saúde pode fazer  (COVID-19 and 
violence against women What the health sector/system can do), em  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-
20.04-eng.pdf 
32 UNDESA, Relatório de Deficiência e Desenvolvimento (Disability and Development Report), pp. 7, 16, 113-115, 249-252, em 
https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability- Final.pdf; Relator Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, A / 
72/133, para 35. 
33 Emma Pearce, Disability Considerations in GBV Programming during the COVID-19 Pandemic, em https://gbvaor.net/sites/default/files/2020- 
03/Disability%20Considerations%20in%20GBV%20programming%20during%20COVID_Helpdesk.pdf 
34 Peru, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Resolución Viceministerial N ° 001-2020-MIDIS / VMPES, 24de abril de 
2020, em https://www.gob.pe/institucion/midis/normas-legales/484313-001-2020 -midis-vmpes  
35 Serviço nacional de aconselhamento sobre agressão sexual, violência doméstica e familiar da Austrália (Australia’s National sexual assault, 

http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__tn%20=-UC-R
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://www.facebook.com/senadispy/
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-resources/covid-
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-resources/covid-
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-resources/covid-19-novel-coronavirus-new-zealand-sign-language
https://coronavirus.gob.mx/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335741/norma.htm
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13-personas-con-discapacidad.covid-19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13-personas-con-discapacidad.covid-19.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150
,%20https:/www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-
,%20https:/www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T
https://www.argentina.gob.ar/noticias/bono-extraordinario-para-las-personas-con-discapacidad-que-cobran-pensiones-no
https://informations.handicap.fr/a-prime-solidaire-aah-covid-12818.php
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T
https://www.benefits.gov/benefit/945
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Anexo-2-RECOMENDACIONES-A-LOS-DOCENTES-PARA-BRINDAR-APOYO-PEDAGÃ
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Anexo-2-RECOMENDACIONES-A-LOS-DOCENTES-PARA-BRINDAR-APOYO-PEDAGÃ
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Anexo-2-RECOMENDACIONES-A-LOS-DOCENTES-PARA-BRINDAR-APOYO-PEDAGÃ
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Anexo-2-RECOMENDACIONES-A-LOS-DOCENTES-PARA-BRINDAR-APOYO-PEDAGÃ
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Anexo-2-RECOMENDACIONES-A-LOS-DOCENTES-PARA-BRINDAR-APOYO-PEDAGÃ
https://www.gov.uk/guidance/supporting-your-childrens-education-during-coronavirus-covid-19.
https://www.gov.uk/guidance/help-children-with-send-continue-their-education-during-coronavirus-covid-19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf
https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-
https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
https://www.gob.pe/institucion/midis/normas-legales/484313-001-2020-midis-vmpes
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domestic and family violence counselling servise) https: // www.1800respect.org.au/accessibility/ ; Coronavirus do Reino Unido (COVID-19): 
suporte para vítimas de violência doméstica (support for victims of domestic abuse) https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-
covid-19-and- domestic-abuse/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-domestic-abuse#disability-specialist-services  
36 Reforma Penal Internacional, Tendências Globais Carcerárias (Penal Reform International, Global Prison Trends) 2020, em 
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/04/Global-Prison-Trends- 2020-Penal-Reform-International.pdf 

37 Orientação: Coronavirus (COVID-19) e prisões, (Guidance: Coronavirus (COVID-19) and prisons) em https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-
19-and-prisons  
38 https://www.prisonpolicy.org/virus/virusresponse.html  
39 Colômbia, Decreto legislativo 546, 14 de abril de 2020, em 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20546%20DEL%2014%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf  
40 Argentina, Supremo Tribunal Nacional de Justiça, Acordada 10/2020, e regulamentação complementar, Corte Federal de Recursos Penais 
(Federal Court of Criminal Appeal), Acordada 9/2020, em https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/Acordada-9.20-CFCP.pdf  
41 Brasil, Conselho Nacional de Justiça, recomendação 62 de 17 de março de 2020, em https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62- 
Recomenda% C3% A7% C3% A3o.pdf.

www.acnudh.org 
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https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-and-domestic-abuse/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-domestic-abuse#disability-specialist-services
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https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-and-domestic-abuse/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-domestic-abuse#disability-specialist-services
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https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20546%20DEL%2014%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
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