Buenos Aires, 7 de maio 2020.

DECLARAÇÃO RED IBEROAMERICANA DE PROFISSIONAIS DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA EM
TEMPOS DE PANDEMIA
Neste tempo de pandemia por SARS COV-2 (COVID-19), os países membros da REDISSER ratificam
o compromisso dos seus objetivos fundamentais de promoção da saúde sexual e reprodutiva,
incluído com especial enfase, a proteção dos direitos reprodutivos.
Neste sentido chamamos particular atenção para:
1. A violência de género, especialmente contra as mulheres, problema transversal a todos
os países do mundo, incluindo aqueles que se caracterizam por uma prática consolidada
de proteção e promoção dos direitos fundamentais. A situação mundial de isolamento e
quarentena aumenta o risco de violência doméstica, para as mulheres e outras pessoas
vulneráveis.
2. Os direitos humanos fundamentais como o direito à equidade, à autonomia, à não
discriminação devem ser garantidos a todas as pessoas.
3. Os direitos das mulheres, crianças e adolescentes assim como de outros grupos
vulneráveis, devem ser especialmente salvaguardados e garantidos com especial enfase
neste tempo de crise e maior risco da sua violação.
4. O acesso à informação e aos serviços de saúde sexual e reprodutiva devem ser garantidos
e mantidos como essenciais e prioritários. O que incluiu aconselhamento e continuidade
de disponibilidade de métodos de contraceção, acesso ao aborto de acordo com a
legislação vigente em cada país, vigilância pré-natal adequada e assistência medica no
parto. Sendo também uma preocupação particular a prevenção e assistência nas
situações de violência, exploração, abuso sexual infantil e qualquer outro ato que coloque
em risco o bem-estar físico mental e social das pessoas.

Em nome da rede de profissionais de saúde que representamos, considerámos fundamental
emitir esta declaração acrescentado que a responsabilidade de garantir os direitos sexuais e
reprodutivos é multisectorial e interdisciplinar.

Dra. Silvia Oizerovich
Presidente

Dra. Teresa Bombas
Secretária

Dr. Patricio Barriga
Vice-Presidente

Dra. Veronica Fiol
Tesoureira

