
 

 

Elaboração de um plano  
para pessoas com deficiência  
e pessoas idosas 
Este guia destina-se às pessoas idosas e pessoas com deficiência e seus cuidadores, bem como 
àqueles que desejam colaborar melhor com elas e garantir que elas sejam incluídas. Ele fornece 
algumas informações básicas sobre suas vulnerabilidades e capacidades, além de destacar alguns 
riscos e considerar como podemos fazer planos para mitigá-los.  

Sabemos que as pessoas com deficiência e as pessoas idosas correm mais 
riscos de contrair a Covid-19, mas é importante lembrar: 

● As pessoas são especialistas em sua situação. Procure sempre ouvir e aprender, lembrando o 
ditado "nada sobre nós sem nós".  

● A deficiência é causada principalmente por barreiras na sociedade, e não pela incapacitação 
física, intelectual ou emocional específica. As barreiras físicas podem ser muito óbvias: por 
exemplo, degraus para entrar em um prédio, mas nenhuma rampa de acesso. Porém, 
frequentemente são as atitudes das pessoas que constituem o problema, e muitas pessoas 
com deficiência enfrentam mal-entendidos e discriminação diariamente. 

● Há muita diversidade entre as pessoas com deficiência e as pessoas idosas, e cada uma delas 
enfrenta barreiras únicas e possui suas próprias capacidades. Muitas deficiências estão 
ocultas. É importante tratar todas as pessoas com respeito e dignidade. 

● As pessoas com deficiência e as pessoas idosas têm capacidade para responder. Elas têm 
uma perspectiva importante e, muitas vezes, uma rede de relacionamentos na comunidade 
em geral que, quando usada, pode levar à melhor proteção das pessoas e dos grupos 
vulneráveis.  

● As pessoas com deficiência e as pessoas idosas têm o direito de acessar informações e 
serviços essenciais, como qualquer outra pessoa.  

● Estima-se que uma em cada oito pessoas no mundo seja portadora de deficiência. Nos 
contextos de baixa renda, a estatística é uma em cada cinco. Uma pandemia como a da 
Covid-19 pode exacerbar as deficiências existentes e criar outras.  
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Riscos potenciais 

Embora nem todos estes riscos se apliquem a todas as pessoas, é importante ter em mente os 
seguintes riscos enfrentados pelas pessoas idosas e pessoas com deficiência:  

● Elas correm maior risco de contrair a Covid-19. Elas têm maior probabilidade de enfrentar 
mais barreiras para tomar medidas preventivas e acessar informações sanitárias e unidades 
de saúde pública.  

● O distanciamento físico é mais difícil. As pessoas idosas e as pessoas com deficiência podem 
depender de outros para obter ajuda e atender às suas necessidades essenciais. 

● As barreiras existentes nas unidades de saúde (por exemplo: unidades sobrecarregadas e 
falta de equipamentos de higiene) pioram à medida que sofrem pressão crescente durante a 
Covid-19. 

● As informações relevantes sobre a Covid-19 nem sempre são acessíveis às pessoas com 
deficiência e às pessoas idosas. 

● A Covid-19 pode exacerbar problemas de saúde pré-existentes (veja o quadro abaixo). 

● Elas enfrentam riscos mais altos quando sua vulnerabilidade aumenta devido a outros fatores 
de risco e proteção (por exemplo: gênero e raça). Por exemplo, as pessoas com deficiência 
correm maior risco de violência de gênero.  

 

Alguns fatores de saúde subjacentes que aumentam os riscos durante a 
Covid-19 são: 

● doença pulmonar crônica ou asma moderada a grave; 

● problemas cardíacos graves; 

● estar acima do peso; 

● problemas de saúde subjacentes (por exemplo: problemas cardíacos e/ou 
pulmonares); 

● imunidade mais baixa associada, por exemplo, ao tratamento para câncer, ao 
transplante de medula óssea ou de órgãos, imunodeficiências, HIV ou AIDS mal 
controlados ou tabagismo. 

Também pode haver outros fatores em seu contexto. Verifique as informações sanitárias 
locais e nacionais. Os conhecimentos médicos sobre a Covid-19 estão aumentando 
constantemente, portanto, procure novas informações atualizadas sempre que possível. 
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Agir para mitigar riscos  

É importante não apenas estar ciente dos riscos, mas, também, planejar formas de reduzi-los. Fazer 
um plano pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade das pessoas vulneráveis e de seus 
cuidadores. 

● Qual é a melhor forma de adotar as medidas básicas de proteção (por exemplo: lavar as 
mãos)? 

● Quem faz parte da sua rede de apoio? O que aconteceria se alguém ficasse doente? 

● De que suprimentos essenciais (por exemplo: alimentos e medicamentos) você precisa? 
Armazene-os e encontre fontes alternativas, se necessário.  

● Quem depende de você e o que eles farão se você ficar doente? 

● Como você cuidará da sua saúde mental? 

● Como você se manterá remotamente conectado com as pessoas e acessará as notícias? 

● Quem mais na sua comunidade pode precisar de ajuda? Você pode ajudá-los? 

● Faça uma lista de contatos de emergência. 

● Faça uma lista das organizações locais que poderiam ajudá-lo(a).  
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 Pessoas  

 
 
 
 
● De quem você depende? 
● Quem depende de você? 

 Saúde  
 
 
 

 
● Como você se manterá em 

segurança e seguirá as práticas de 
higiene recomendadas e o 
distanciamento físico? 

● O que lhe dá alegria? 

                  Organizações  
 
 
 

 
● Que organizações há perto de você, 

que oferecem ajuda? 

    Itens essenciais 
 
 

 
 

● De que itens você precisa e onde 
pode obtê-los? 

 

Em seguida, mostre essa lista a outras pessoas e pergunte-lhes que informações podem estar 

faltando.  

Faça uma lista dos próximos passos.  

E, então, preencha esta tabela: 

Ações diárias Ações semanais  Ações de emergência  

 
 
(inclua coisas que também 
tragam alegria e esperança!) 
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Envie esse plano às pessoas da sua rede de apoio. Peça sua opinião e acesse-o e atualize-o 
semanalmente.  

Tome cuidado sempre para não compartilhar informações confidenciais e pessoais sobre você ou 
sua família com outras pessoas. 

 

Informações adicionais para organizações que procuram incluir as pessoas 
com deficiência 

 

 
 

“Ação comunitária inclusiva da deficiência - Matriz Covid-19”, da CBM, em espanhol 
(Foto © CBM). Disponível também em árabe, inglês, francês, laosiano e vietnamita. 
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Leitura adicional 
 

Centros de Controle e Prevenção de Doenças: People who are at higher risk for severe illness (em 

inglês)  

Tearfund: Estudo bíblico sobre a deficiência 

Organização Mundial da Saúde:  Disability considerations during the COVID-19 outbreak (em inglês)  

Organização Mundial da Saúde: Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 

outbreak (em inglês)  

Christian Blind Mission: Disability-inclusive community action Covid-19 matrix (em inglês)  

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
https://learn.tearfund.org/en/resources/publications/footsteps/footsteps_101-110/footsteps_108/bible_study_breaking_down_barriers/?sc_lang=pt-PT
https://www.who.int/publications-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_8
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_8
https://www.cbm.org/news/news/news-2020/cbm-develops-disability-inclusive-community-action-covid-19-matrix/

