
Kit de ferramentas para campanha nacional de vacinação 

Abaixo encontrará algumas idéias e recomendações para uma advocacia bem-

sucedida em nível nacional para a priorização, inclusão e acessibilidade da vacinação 

COVID-19 para pessoas com deficiência. 

Também está incluído um modelo de carta que pode adaptar e usar para escrever para 

o Ministério da Saúde de seu país, bem como um comunicado de imprensa que pode 

ser contextualizado em sua situação nacional. 

Obviamente, cada contexto é diferente, portanto, recomendamos que adapte essas 

sugestões ao seu contexto específico. 

Se desejar suporte ou orientação para a implementação da campanha em seu país, 

pode entrar em contacto com qualquer um de nós: 

• International Disability Alliance: Camila Petzoldt: cpetzoldt@ida-secretariat.org 

• Sightsavers: Tessa Murphy tmurphy@sightsavers.org 

• Light for the World: Flora Messerklinger: f.messerklinger@light-for-the-world.org 

 

Se decidir implementar a campanha em seu país, envie-nos um e-mail para nos 

informar sobre isso para que possamos coordenar a campanha dentro e entre os 

países. 

Por favor, envie-nos também qualquer comentários que tenha sobre a utilidade do kit 

de ferramentas e mantenha-nos informados sobre quaisquer desenvolvimentos, bem 

como aprendizados que poderíamos compartilhar com outras pessoas que trabalham 

na campanha. 

Desejamos a você muito sucesso com esta campanha e estamos ansiosos para saber 

sobre de você, 

The International Disability Alliance e International Disability and Development 

Consortium 
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1. Recomendações para uma campanha nacional de advocacia bem-sucedida 

A. Fase de preparação: 

• tempo é precioso em qualquer trabalho de advocacia de direitos: quanto mais 

cedo começar a se preparar, o mais maiores serão as chances de sua advocacia 

ter sucesso. 

• Como algumas das etapas de preparação sugeridas podem levar algum tempo, 

recomendamos que prepare e implemente em paralelo. Por exemplo, pode 

iniciar suas actividades de mídia social enquanto se prepara para as actividades 

de advocacia. 

• Identifique seus alvos de advocacia e colete informações sobre eles (informação 

de fundo, quaisquer registros sobre os direitos das pessoas com deficiência e a 

inclusão de pessoas com deficiência e qualquer opinião expressa publicamente 

sobre assuntos relevantes). As metas de advocacia são diferentes em países 

diferentes: em alguns países, um órgão específico sob a Presidência está 

coordinar a ação nacional contra a COVID-19, em outros países permanece sob 

o Ministério da Saúde. 

• Identifique parceiros para a advocacia, incluindo organizações de pessoas com 

deficiência, ONGs que trabalham com deficiência, acesso à saúde ou outros 

grupos que fazem campanha pela igualdade e inclusão na vacinação em seu 

país. É muito importante evitar a duplicação, então falem uns com os outros e 

coordenem. 

• Organizar reuniões de preparação e planificação com as partes interessadas; 

• Revise e familiarize-se com qualquer pesquisa qualitativa ou quantitativa 

disponível ou evidência sobre o impacto de covid-19 em pessoas com 

deficiência em seu país. 

B. Advocacia direta 

Com base na situação política e na abertura em seu país, pode escolher começar 

primeiro uma campanha na mídia e depois solicitar reuniões com as autoridades 

responsáveis. Também pode optar por se encontrar com as autoridades primeiro e, em 

seguida, enviar a carta de acompanhamento ou enviar a carta primeiro, seguida de 

solicitação de reunião ou campanha na mídia. 

Recomendações para reuniões de advocacia com autoridades: 

• Escolha um grupo diversificado e pequeno para a reunião. Certifique-se de ter 

mulheres com deficiência e outros grupos sub-representados em sua equipe. 

Certifique-se de que a equipe não seja grande, pois isso pode causar 

dificuldades no gerenciamento da conversa. 



• Prepare-se bem para a reunião. Divida a apresentação entre os membros e 

coordene quem dirá o quê. Faça algumas reuniões simuladas e prepare-se para 

diferentes perguntas ou comentários; 

• Mantenha sua apresentação curta. 

• Comece com uma reflexão positiva sobre os bons passos que o governo deu, 

especialmente as pessoas que você está encontrando. 

• Em seguida, dê uma breve visão geral sobre por que as pessoas com deficiência 

correm maior risco de covid-19 (você pode consultar a chamada à ação do IDA-

IDDC para isso: call to action for this). 

• Em seguida, pare para perguntas ou comentários. 

• Nas próximas etapas, mencione claramente o que deseja que eles façam. Com 

base na situação do seu país, pode pedir para ser consultado sobre o 

planejamento de vacinação ou solicitar a revisão dos planos já em vigor. 

• Tente sair da reunião com alguns pontos de ação, mesmo que seja apenas 

planificando uma outra reunião; 

• Ofereça-se para apoiar suas medidas fornecendo mais informações ou 

participando de reuniões potenciais com outros tomadores de decisão. 

• Envie uma nota de “agradecimento” resumindo o que foi discutido e os pontos de 

ação; 

• Acompanhe-os e tente, em paralelo, chegar a outras autoridades. 

 

C. Campanha de mídia 

• Discutir com a mídia convencional para publicar artigos e histórias sobre o 

impacto do COVID-19 nas pessoas com deficiência 

• Emitir um comunicado de imprensa conjunto com outra parte interessada 

(modelo abaixo) 

• Lançar campanhas nas redes sociais apelando ao acesso prioritário e 

acessibilidade à vacinação para pessoas com deficiência. Para exemplos de 

conteúdo de mídia social, pode encontrar exemplos de publicações sociais aqui 

here ou aqui here 

• Peça às pessoas com deficiência e suas organizações para defenderem dentro 

do movimento das pessoas com deficiência e incluir outras OPDs tambem. 
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COMUNICADO IMPRENSA 

 

PARA LANÇAMENTO IMEDIATA: [INSIRA A DATA DE HOJE] 

Pessoas com deficiência devem ser priorizadas na implementação da vacinação, 

diz [inserir nome] 

[Inserir organização] está pedir o governo de [inserir país] para garantir que as pessoas 

com deficiência sejam priorizadas na próxima lançamento de campanha de vacinação 

do país. O pedido ocorre no momento em que a Organização Mundial da Saúde 

publica conselhos sobre pessoas com deficiência, que estão particularmente expostas 

aos riscos do COVID-19. 

A evidência mostra que a maioria das mortes de COVID-19 foram de pessoas com 

deficiência. Pessoas com deficiência intelectual têm até seis vezes mais probabilidade 

de morrer do que outras. 

[Insira o nome], [insira o cargo] de [insira a organização] diz “Com o lançamento de 

uma vacina COVID-19 ganhando impulso - e com os ofertos iniciais de vacina limitados 

- é vital que as pessoas com deficiência não sejam deixadas para trás. Estamos 

fazendo campanha para garantir que os planos de vacinação e as estratégias de 

recuperação da pandemia os envolvam, sejam acessíveis a eles e os alcancem ”. 

[Insira o nome], [insira o cargo] de [insira a organização] diz "Desde que a Organização 

Mundial da Saúde declarou a COVID-19 uma pandemia, as pessoas com deficiência 

tiveram de lidar com alguns dos piores efeitos desta doença em [inserir o país] e em 

todo o mundo." 

“Por exemplo, estamos vendo [insira o que você está vendo as pessoas com 

deficiência passarem agora, mencionando os parceiros, se desejar]. 

A Organização Mundial da Saúde identificou as pessoas com deficiência como grupo 

prioritário para vacinação. Esta inclusão significa que as pessoas com deficiência estão 

particularmente expostas aos riscos do COVID-19 e requerem medidas específicas 

para mitigar esses riscos e o seu impacto. 

(Insira aqui um breve parágrafo sobre o impacto do COVID nas pessoas com 

deficiência em seu país e inclua quaisquer resultados de pesquisas ou estudos 

nacionais. Inclua também aqui quaisquer medidas positivas que o governo possa ter 

tomado em relação às pessoas com deficiência em resposta ao pandemia) 

[Insira o nome], [insira o cargo] de [insira a organização] “O movimento pelos direitos 

das pessoas com deficiência está solicitar por essas medidas em todo o mundo. 

Isso não pode ser atrasado. Estamos em uma crise internacional e há até 1 bilhão de 

pessoas com deficiência tentando sobreviver sem o reconhecimento ou o apoio de que 

precisam ”. 

https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbydisabilitystatusenglandandwales/2marchto14july2020#data-sources-and-quality
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbydisabilitystatusenglandandwales/2marchto14july2020#data-sources-and-quality
https://phe-newsroom.prgloo.com/resources/easy-read-deaths-of-people-identified-as-having-learning-disabilities-with-covid-19-in-england-in-the-spring-of-2020
https://phe-newsroom.prgloo.com/resources/easy-read-deaths-of-people-identified-as-having-learning-disabilities-with-covid-19-in-england-in-the-spring-of-2020


Termina 

Para obter mais detalhes, entrevistas e estudos de caso, entre em contacto com [inserir 

nome], [cargo] em [inserir organização] em [email] / [número de telefone]. 

 

Notas para o Editor 

Sobre [inserir nome da organização] 

 

  



CARTA NACIONAL 

Prezado, 

Estamos escrevendo em nome de [insira o nome ou organização] 

Enquanto o mundo enfrenta um momento histórico para testar os compromissos 

existentes com a equidade, igualdade e saúde universal, solicitamos sua liderança 

política para garantir que as necessidades das pessoas com deficiência sejam 

totalmente consideradas e priorizadas no desenvolvimento de seu programa nacional 

de vacinação contra COVID-19 e a estratégia de recuperação da pandemia. 

[Insira aqui um breve parágrafo sobre o impacto da COVID-19 nas pessoas com 

deficiência em seu país e inclua quaisquer resultados de pesquisas ou estudos 

nacionais. Inclua também aqui quaisquer medidas positivas que o governo possa ter 

tomado em relação às pessoas com deficiência em resposta à pandemia] 

Como você saberá, a Organização Mundial da Saúde identificou as pessoas com 

deficiência como um grupo prioritário para vacinações (por meio de seu plano de 

priorização de vacinas COVID-19 do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas). 

Esta inclusão como grupo prioritário enfatiza que as pessoas com deficiência estão 

particularmente expostas aos riscos do COVID-19 e, como tal, requerem a adoção de 

medidas específicas para mitigar esses riscos e o seu impacto. 

Estamos cientes de que cada governo é responsável pela vacinação de COVID-19 em 

nível nacional. Gostaríamos de encorajá-lo a garantir a inclusão das pessoas com 

deficiência em seus planos e garantir que: 

• O plano nacional de vacinação de [insira o país] priorizará o alcance de pessoas 

com deficiência, particularmente pessoas com deficiência intelectual e alta 

necessidade de cuidade e suporte, pessoas que vivem em ambientes 

congregados, idosos e pessoas com problemas de saúde que os colocam em 

maior risco. 

• As campanhas de compartilhar informação de saúde e os locais de vacinação 

serão inclusivos e acessíveis a todas as pessoas com deficiência. Por exemplo, 

as informações relacionadas à vacinação devem ser fornecidas em todos os 

formatos acessíveis, incluindo legendas, linguagem de sinais, formatos de áudio 

e linguagem simples. 

• Organizações de pessoas com deficiência serão significativamente envolvidas 

no desenvolvimento do planificação e formulação de políticas relacionadas ao 

COVID-19, e as vacinações só acontecerão com o consentimento livre e 

informado das pessoas com deficiência e suas famílias. 

• Os dados colectados nos programas de vacinação serão desagregados por 

idade, gênero e deficiência, usando ferramentas comparáveis 

internacionalmente e compartilhados em formatos acessíveis. 



Gostaríamos de ter uma reunião para discutir esses aspectos, incluindo todas as 

maneiras pelas quais podemos apoiá-lo para garantir que as pessoas com deficiência 

sejam priorizadas. 

 

Sinceramente 
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