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Resumo 

Atualmente, uma em cada quarto crianças vive em um país afetado por conflitos ou desastres1. As crises 

tendem a se prolongarem, confundindo cada vez mais os limites entre as intervenções humanitárias e 

aquelas de desenvolvimento de longo prazo. Prevenir e responder aos abusos, negligências, exploração e 

violência contra as crianças em todos os momentos é, portanto, fundamental. Isso inclui abordar os 

fatores de risco e vulnerabilidades das crianças, apoiando e fortalecendo uma abordagem multissetorial 

entre os atores humanitários e de desenvolvimento. 

Os Padrões Mínimos de Proteção da Criança em Ação Humanitária (Minimum Standards for Child 

Protection in Humanitarian Action - CPMS, na sigla em inglês), inicialmente lançados em 2012 e revisados 

em 2019, bem como o conjunto de sete estratégias INSPIRE para pôr fim à violência contra crianças, de 

2016, promovem abordagens e princípios similares para garantir que todas as crianças possam crescer 

de forma segura e protegida. Em alguns contextos, utilizar os CPMS e as INSPIRE em conjunto oferece o 

potencial de fortalecer estratégias e entregar melhores resultados para crianças afetadas por crises 

humanitárias. Quando adequadas para o contexto, as intervenções mencionadas no INSPIRE podem ser 

utilizadas para apoiar a implementação de padrões específicos dos CPMS. Da mesma forma, ações-

chave dos CPMS podem fornecer orientações mais detalhadas para a implementação das intervenções 

INSPIRE. 

Considerando a variedade de padrões, orientações e ferramentas disponíveis para profissionais e a 

confusão que isso pode eventualmente criar para os implementadores, houve a necessidade de fornecer 

explicações adicionais.  

Portanto, o objetivo desta nota é duplo:  
 

1. elucidar a complementariedade e as ligações entre as sete estratégias INSPIRE para pôr fim à violência 

contra crianças e os Padrões Mínimos de Proteção da Criança em Ação Humanitária, Edição 2019 

(CPMS 2019); e 

2. fornecer orientações práticas sobre como utilizar as INSPIRE e os CPMS 2019 em conjunto 

para prevenir e responder à violência contra crianças em contextos humanitários.  

As orientações são direcionadas principalmente a profissionais, coordenadores, governos e 

doadores que atuam em contextos humanitários, inclusive de refúgio.   

 
1Ação Humanitária para Crianças, UNICEF, 2018. 
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Introdução 

Atualmente, uma em cada quatro crianças vive em um país afetado por conflitos ou desastres2. As 

crises tendem a durar mais e se prolongarem, gerando oportunidades para unir os programas 

humanitários e de desenvolvimento, para a obtenção de resultados coletivos3. Ameaças aos direitos e 

bem-estar das crianças persistem durante crises prolongadas, incluindo abusos, negligências, 

exploração e violência contra a criança. Embora os atores de proteção desempenhem um papel central, 

todos os setores precisam estar envolvidos para prevenir e responder holisticamente aos riscos e 

vulnerabilidades que afetam as crianças, durante e após as crises. .  

Lançada em setembro de 2012, a primeira edição dos CPMS foi iniciada pelo então Grupo de Trabalho de 

Proteção da Criança, com base em uma lacuna identificada no setor e na necessidade de padrões mínimos 

para aquilo que precisava ser feito em contextos humanitários, a fim de garantir o direito das crianças à 

proteção, conforme especificado nas políticas, convenções e leis internacionais. Naquele momento, as 

evidências de intervenções efetivas e adequadas para proteção da criança em diferentes contextos 

humanitários eram limitadas. Contudo, os padrões foram desenvolvidos com base na valorosa experiência 

profissional e nos aprendizados, ferramentas e políticas existentes, advindos de uma ampla gama de 

contextos humanitários e baseados no direito humanitário e nos direitos humanos internacionais. Em 

outubro de 2019, foi lançada uma nova edição do CPMS, liderada pela Aliança para Proteção da Criança 

em Ação Humanitária. A Edição de 2019 foi elaborada seguindo um extenso e participativo processo de 

revisão, que durou dois anos e envolveu 1.900 pessoas de 85 agências e 82 países. O CPMS 2019 reforça 

sua relevância por meio de: atualizações sobre as evidências mais recentes de intervenções efetivas; maior 

ênfase nos princípios fundamentais, na prevenção e na responsabilidade para com as crianças; maior 

relevância em contextos humanitários diversos, incluindo crises de refugiados; melhor orientação sobre 

integração e colaboração intersetorial; e indicadores abrangentes e mensuráveis. A edição de 2019 dos 

CPMS também indica claramente algumas correlações com as estratégias INSPIRE, destacadas pelos 

ícones INSPIRE. 

INSPIRE é um pacote técnico baseado em evidências lançado em 2016 e desenvolvido por 10 agências 

para apoiar governos e para aqueles que trabalham para a prevenção e pelo fim da violência contra as 

crianças, a fim de alcançar a meta 16.2 dos ODS e objetivos relacionados. Cada letra de “INSPIRE” 

representa uma das estratégias: Implementação e aplicação das leis; Normas e valores; ambientes 

Seguros; apoio aos Pais e cuidadores; renda (Income, em inglês) e fortalecimento econômico; serviços de 

apoio e Resposta; e Educação e habilidades para a vida. 75% das intervenções utilizadas no INSPIRE 

foram desenvolvidas ou implementadas em países de renda média ou baixa. Em 2018, foram lançados um 

Manual  de implementação INSPIRE e um Guia de Indicadores e Quadro de Resultados. As intervenções 

INSPIRE podem ser aplicadas tanto em contextos humanitários como de desenvolvimento, dependendo do 

caso. No entanto, assim como acontece com estratégias que tratam de outros problemas sociais, como o 

tabagismo e o uso de drogas, a viabilidade de implementá-las com sucesso varia de acordo com a 

estratégia e o contexto. Em princípio, como não dependem de sistemas sociais intactos e estruturas de 

governança em funcionamento, as intervenções realizadas por meio de programas independentes podem 

ser realizadas em diversos ambientes. Isso inclui, por exemplo, programas para mães e pais, programas de 

treinamento educacional e de habilidades para a vida, bem como serviços para vítimas de violência. Por 

outro lado, intervenções envolvendo a aplicação de leis por sistemas policiais e de justiça em 

funcionamento podem não ser apropriadas em emergências de início rápido e também seriam de difícil 

implementação onde conflitos ou desastres destruíram ou desgastaram severamente essas estruturas4.  

 
2 Ação Humanitária para Crianças, UNICEF, 2018. 3 Ver New Way of Working: agendaforhumanity.org 4 Documento principal INSPIRE, pg. 27 
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CPMS e INSPIRE – Complementariedade 

Princípios e Abordagens 

Tanto o pacote INSPIRE quanto os CPMS são guiados pelos mesmos princípios da Convenção sobre 

Direitos da Criança (CRC, na sigla em inglês) e enfatizam especificamente a necessidade de aumentar a 

participação das crianças, engajando-ascomo detentoras de direitos e agentes de mudanças5. 

Ademais, ambos promovem mais intervenções baseadas em evidências. As estratégias INSPIRE são 

derivadas de intervenções rigorosamente mensuradas e avaliadas para prevenir a violência contra as 

crianças, principalmente em contextos não-humanitários. A edição 2019 dos CPMS incorpora as evidências 

mais recentes, com uma forte ênfase no aprendizado prático em  campo e nas opiniões de especialistas em 

uma gama de ambientes humanitários. Os CPMS encorajam os profissionais a adotarem mais intervenções 

baseadas em evidências, quando apropriado, para aumentar a qualidade dos programas e os impactos 

para as crianças. Assim como acontece com a maioria das orientações a nível global, as ações-chave e 

metas dos CPMS e as intervenções INSPIRE devem ser contextualizadas, mantendo os seus respectivos 

elementos fundamentais6. 

Da mesma forma, os CPMS e as INSPIRE destacam a necessidade de focar na prevenção (seis das sete 

estratégias INSPIRE são preventivas7), abordando fatores de risco e fortalecendo fatores de proteção, de acordo 

com a abordagem de saúde pública. O ponto de partida é a forte convicção de que o comportamento violento e suas 

consequências podem ser prevenidos. Na edição de 2019 dos CPMS, é dada ênfase adicional na prevenção como 

uma questão transversal que deve ser levada em consideração na aplicação dos padrões mínimos8. Ações 

preventivas são promovidas tanto na fase de preparação quanto de resposta da ação humanitária. Isso 

constitui uma mudança no setor, visto que a ação humanitária para a proteção da criança tem sido 

tradicionalmente responsiva por natureza.  

 Além disso, a fim de garantir uma abordagem holística para o desenvolvimento e bem-estar da criança, 

CPMS e INSPIRE advogam por uma abordagem multissetorial. A entrega bem-sucedida das intervenções 

de prevenção baseadas em evidências das INSPIRE dependem da colaboração entre múltiplos setores, 

incluindo educação, saúde, justiça e bem-estar social. As estratégias INSPIRE são mais efetivas quando 

implementadas como parte de um plano multissetorial abrangente que aproveita suas sinergias, visto que 

as estratégias se destinam a funcionar em conjunto e a reforçar umas às outras, e nenhum setor é capaz de 

implementar todas as intervenções9. Da mesma forma, o CPMS requer trabalho intersetorial, reconhecendo 

que nenhum setor operando individualmente em uma crise tem um conjunto exaustivo de conhecimentos, 

habilidades e recursos para prevenir riscos, responder às necessidades de proteção das crianças e 

promover seus direitos, bem-estar e desenvolvimento saudável completamente. Isso também está de 

acordo com a abordagem da Centralidade da Proteção10. 

Finalmente, tanto as INSPIRE quanto os CPMS usam o modelo socioecológico11. Esse modelo reconhece 

que a violência – assim como outras questões de proteção da criança – está enraizada em uma série de 

fatores sociais, econômicos e culturais que impactam as comunidades, as famílias, as relações e a maneira 

como as crianças experienciam suas vidas cotidianas. A cada nível, há riscos e fatores protetores que 

podem influenciar na proteção, no desenvolvimento e no bem-estar das crianças, os quais devem ser 

considerados no desenvolvimento de estratégias e intervenções de proteção ou resposta. Todos os níveis 

são interconectados e interdependentes. Dessa forma, ser vítima de maus-tratos infantis pode aumentar o 

risco de, no futuro, tornar-se uma vítima ou perpetrador de violência sexual, violência juvenil, violência 

autodirigida e violência contra parceiro íntimo12.  

5Manual INSPIRE, pg. 19, CPMS 2019, pg. 39-48. 6Manual INSPIRE pg. 18; CPMS 2019 pg. 27. 

7Implementação de leis, normas e valores, ambientes seguros, suporte a pais e cuidadores, renda e fortalecimento econômico, educação e habilidades para a vida. 8CPMS, 2019, pg. 34 9Documento 
principal INSPIRE, pg. 11 10CPMS 2019, Pilar 4, pg. 223 11CPMS 2019, pg.163-172 e Documento principal INSPIRE, pg. 16 12 Documento principal INSPIRE, pg. 17 
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Além disso, ambos promovem uma abordagem de fortalecimento do sistema, garantindo que todas 

as partes de um sistema sejam consideradas ao abordar as questões de proteção da criança. É 

reconhecida a necessidade de se examinar o rol de problemas enfrentados pelas crianças, as causas 

profundas, as soluções fornecidas em todos os níveis, formal ou informalmente, para construir um 

sistema integral, efetivo e multissetorial para a prevenção e resposta à violência contra as crianças13. 

Convergência de padrões e estratégias 
Os padrões contidos nos CPMS 2019 representam benchmarks mínimos, consensuais e universais 

para a qualidade dos programas, baseados nos quais as intervenções de proteção da criança podem 

ser mensuradas e aos quais os profissionais devem aderir na ação humanitária. As estratégias INSPIRE 

incluem um conjunto de intervenções baseadas em evidências que têm demonstrado funcionar na 

redução ou prevenção da violência contra as crianças e que se 

reforçam mutuamente. O pacote INSPIRE busca abordar e prevenir 

a violência contra a criança em todos os grupos sociais, enquanto 

os CPMS focam especificamente na proteção da criança contra 

abusos, negligência, exploração e violência em contextos 

humanitários. As intervenções INSPIRE foram originalmente 

desenvolvidas, implementadas e mensuradas principalmente em 

países de renda baixa ou média (contextos não humanitários), mas 

algumas intervenções INSPIRE podem também ser aplicadas em 

contextos humanitários, e o pacote INSPIRE inclui algumas dessas 

intervenções. As estratégias INSPIRE podem ser usadas, por 

exemplo, para complementar os padrões mínimos, fornecendo 

exemplos de intervenções que tenham se mostrado efetivas e que 

podem ser replicadas e contextualizadas em cenários humanitários. 

Adicionalmente, os padrões mínimos podem complementar as 

estratégias INSPIRE fornecendo padrões de qualidade para 

intervenções em contextos humanitários.  

As intervenções INSPIRE também são mensuradas em relação a 

um conjunto de indicadores smart14 acordados globalmente, que 

podem ser mais desafiadores e menos apropriados para coleta ou 

acesso em ambientes humanitários. Os CPMS 2019 incluem um 

conjunto amplo, mensurável e realista de indicadores testados e 

utilizados em contextos humanitários. 

Como as crises tendem a se prolongar e durar mais, cria-se uma 

oportunidade de fortalecimento da abordagem de nexo e cooperação 

entre atores humanitários, de pacificação e de desenvolvimento, 

visando à redução de vulnerabilidades e à abordagem de fatores de 

risco para as crianças, para prevenir violências. Em crises 

prolongadas e contextos humanitários mais estáveis, as estratégias 

INSPIRE baseadas em evidências podem, portanto, ser opções 

viáveis para atores humanitários contextualizarem e implementarem 

intervenções de longo prazo, relacionando-as com os esforços existentes para prevenir e acabar com a 

violência contra a criança. Além disso, desenvolvimentos recentes têm demonstrado que algumas 

intervenções INSPIRE também podem ser implementadas em surtos de doenças infecciosas/contextos de 

emergência de saúde pública (veja abaixo os exemplos destacados). Da mesma forma, os CPMS incluem 

orientações personalizadas para tais contextos, com base nas lições aprendidas na crise de Ebola na África 

Ocidental em 2015 e em outros surtos de doenças infecciosas anteriores. 

 

13Manual INSPIRE, pg. 16 e CPMS 2019, Princípios pg. 46 & Padrão 14, pg.165-172   14INSPIRE Manual de Indicadores e Quadro de Resultados
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O quadro abaixo ilustra algumas das convergências e complementariedades entre os CPMS e as INSPIRE:  
 

Pilar e Padrão do CPMS (2019) Estratégia INSPIRE  Convergência 

Pilar 1- Padrão 1: Coordenação 

Pilar 4:  Padrõespara o trabalho 
intersetorial 

Atividade transversal – 

colaboração multissetorial 

Todas as sete estratégias 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A coordenação está no cerne tanto das INSPIRE quanto dos CMPS 2019, reconhecendo que 

o abuso, a negligência, a exploração e a violência contra a criança são questões 

multifacetadas que não podem ser enfrentadas apenas por um único setor. Tanto em 

emergências de início rápido quanto em crises prolongadas, fortalecer a colaboração entre os 

atores de diferentes setores e de ambas as esferas, humanitárias e de desenvolvimento, é 

crítico para responder efetivamente a todas as formas de violência contra a criança. Isso pode 

ser feito, por exemplo, por meio de plataformas nacionais ou mecanismos de coordenação 

conjunta que incluam tanto atores humanitários, quanto de desenvolvimento. 

A INSPIRE defende uma melhor coordenação intersetorial, inclusive por meio do 

desenvolvimento de planos de ação nacionais multissetoriais abrangentes para acabar com a 

violência contra todas as crianças15. 

A coordenação é uma função essencial da ação humanitária e um dos seis Compromissos 

Padrão Humanitários essenciais para a implementação do CPMS 2019. O Padrão 1 descreve 

os requisitos para coordenar o serviço de proteção da criança de forma efetiva e oportuna, 

enquanto o Pilar 4 descreve padrões para o trabalho intersetorial e os resultados positivos 

para as crianças quando o programa do outro setor intencionalmente aborda as considerações 

da proteção infantil na sua programação. 

Pilar 1-Padrão 2: Recursos 
humanos 

Consideração de implementação 

para cada estratégia 

Tanto os CPMS 2019 quanto as INSPIRE descrevem os recursos humanos necessários 

para implementar os padrões/estratégias associados. 

Cada estratégia INSPIRE contém uma seção voltada aos recursos necessários para a 

implementação das intervenções, incluindo recursos humanos16. Ela também examina 

especificamente o fortalecimento da força de trabalho em serviços de apoio e resposta. 

Enquanto se concentram em recursos humanos específicos necessários na implementação 

de cada intervenção, os CPMS 2019 vão além, definindo padrões e critérios específicos a 

serem atendidos por aqueles que oferecem programas de proteção da criança. Destacam, 

por exemplo, a necessidade de processos e políticas de recursos humanos adequados e 

seguros, arranjos de trabalho equitativos e medidas para proteção das crianças contra maus-

tratos por parte de todos os trabalhadores humanitários. Embora foquem nos profissionais 

que atuam na proteção da criança, as dimensões de salvaguarda, as competências 

profissionais e os treinamentos são igualmente aplicáveis a todo o pessoal em contato com 

crianças e também devem ser considerados na implementação das intervenções INSPIRE. 

15Manual INSPIRE pg. 16-17, 21 
16Manual INSPIRE, pg. 6 e pg. 200 para o fortalecimento da força de trabalho. “O uso intencional de força física ou poder, real ou como ameaça, contra si próprio, outra pessoa, um grupo ou uma comunidade, que resulta ou tem grande probabilidade 
de resultar em ferimentos, morte, danos psicológicos, comportamentos de risco, fracasso educacional ou ocupacional e envolvimento no crime”, documento principal INSPIRE, pg. 16. No entanto, observe que as INSPIRE não abordam a violência 
autodirigida ou a violência externa relacionada a conflitos armados. 
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Pilar 2 – Riscos à proteção da 
criança 

Padrão 7- Perigos e danos  

Padrão 8 – Maus-tratos 

físicos e emocionais 

Padrão 10- Saúde 

mental e sofrimento 

psicossocial 

Todas as 7 estratégias 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanto os CPMS 2019 quanto as INSPIRE reconhecem que as crianças podem enfrentar 

múltiplas preocupações de proteção ou formas de violência ao mesmo tempo ou de forma 

subsequente e, portanto, enfatizam uma abordagem holística para mitigar fatores de risco, 

prevenir e responder às diversas formas de violência contra as crianças. 

As INSPIRE abordam todas as formas de violência contra pessoas menores de 18 anos, 

usando a definição da OMS17. Isso inclui maus-tratos infantis, bullying, violência juvenil, 

violência por parceiro íntimo, violência sexual e emocional e violência psicossocial18. Da 

mesma forma, os padrões 7 e 8 dos CPMS incluem riscos ou formas de violência que 

podem ser prevenidos ou abordados por algumas ou por todas as sete estratégias (por 

exemplo: ambientes seguros, serviços de apoio e resposta ou programas para pais). O 

padrão 10, como consequência da violência, pode ser abordado usando a estratégia de 

suporte e resposta das INSPIRE (ex: terapia cognitivo-comportamental). As INSPIRE 

também enfatizam a necessidade de abordar as causas básicas comuns da violência, em 

vez de focar nas diferentes formas de violência por meio de programas e políticas isoladas19. 

Isso é particularmente relevante para contextos de recuperação precoce ou de transição, 

onde mais recursos podem estar disponíveis para intervenções de longo prazo, combatendo 

as causas profundas da violência que não podem ser abordadas no início de uma crise. 

Os CPMS 2019 destacam riscos específicos que podem deixar as crianças mais vulneráveis 

ao abuso, negligência, exploração e violência, bem como oferecem ações mínimas requeridas 

para mitigar esses riscos. Também destacam ações que devem ser adotadas para prevenir e 

responder a formas específicas de violência, como maus-tratos físicos e emocionais, em 

conjunto com outros padrões, como parte da preparação. Adicionalmente, fornecem ações 

mínimas para abordar possíveis consequências da violência, como apoio psicossocial e de 

saúde mental, sendo, complementares à estratégia de suporte e resposta das INSPIRE. 

Pilar 2 – Riscos à proteção da 
criança 
 

Padrão 9- Violência Sexual e 

de Gênero (VSG) 

Todas as 7 estratégias 
 

       
 

 

Tanto os CPMS 2019 quanto as INSPIRE enfatizam a necessidade de abordar a VBG 

utilizando uma abordagem multissetorial e considerando diferentes dimensões, incluindo 

normas sociais e barreiras enfrentadas pelos sobreviventes. Também destacam que 

meninas são mais vulneráveis a esse tipo de violência e precisam de intervenções 

personalizadas de prevenção e resposta, ao mesmo tempo em que se observa a 

necessidade do envolvimento de homens e meninos.  

 
17 “O uso intencional de força física ou poder, real ou como ameaça, contra si próprio, outra pessoa, um grupo ou uma comunidade, que resulta ou tem grande probabilidade de resultar em ferimentos, morte, danos psicológicos, comportamentos de 

risco, fracasso educacional ou ocupacional e envolvimento no crime”, documento principal INSPIRE, pg. 16. No entanto, observe que as INSPIRE não abordam violência autodirigida ou violência externa relacionada a conflitos armados. 
18Documento principal INSPIRE, pg. 14 

19 Documento principal INSPIRE, pg. 17 
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  As INSPIRE lidam com várias formas de violência, incluindoVBG. Elas abordam a VBG 

considerando normas sociais e de gênero desiguais e a implementação de leis apropriadas, 

por exemplo. Entretanto, todas as estratégias INSPIRE podem contribuir para a redução ou 

prevenção dessa forma de violência. Também complementam a abordagem multissetorial 

de proteção da criança na mitigação de riscos deVBG. 

Além disso, as INSPIRE também reconhecem a inter-relação entre a violência praticada por 

parceiro íntimo e a violência contra a criança. Há crescentes evidências sobre a intersecção 

entre os dois tipos de violência, com fatores de risco compartilhados, bem como o fato de 

que, com frequência, elas ocorrem simultaneamente nas famílias e que o comportamento 

pode ser transmitido através das gerações20. 

Os CPMS 2019 destacam ações-chave que trabalhadores humanitários devem adotar para 

mitigar, prevenir e responder àVBG, reconhecendo que ela  é generalizada e subnotificada. 

Também enfatizam a necessidade do trabalho intersetorial e com outros órgãos de 

coordenação. Ações-chave de prevenção e resposta são complementares com as estratégias 

INSPIRE destacadas acima e podem ser usadas em conjunto, quando seguras e apropriadas 

ao contexto humanitário. 

Pilar 2 – Riscos à proteção da 
criança 
 

• Padrão 11 – Crianças 

associadas a grupos e 

forças armadas 

• Padrão 12 – Trabalho 

infantil 

• Padrão 13 – Crianças 

desacompanhadas e 

separadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20Manual INSPIRE, pg.16 

Fatores de risco para a violência 
contra a criança  

 

 Normas e valores 

 Suporte a pais e cuidadores  

       Renda e fortalecimento 

econômico 

 Serviços de apoio e resposta  

Tanto os CPMS 2019 quanto as INSPIRE reconhecem que as crianças podem enfrentar 

múltiplas preocupações de proteção ou formas de violência ao mesmo tempo ou de 

forma subsequente e, portanto, enfatizam uma abordagem holística para mitigar fatores 

de risco, prevenir e responder a diversas formas de violência contra as crianças. 

As INSPIRE não abordam especificamente a violência encontrada no trabalho infantil, no 

recrutamento e no uso de crianças por grupos ou forças armadas, nem as consequências 

da separação21. Entretanto, através das medidas de prevenção e mitigação de riscos e 

de fortalecimento dos fatores de proteção (ex: por meio de programas para pais ou 

fortecimento econômico e renda), os riscos e impactos desses tipos de violência podem 

ser reduzidos. Algumas das intervenções INSPIRE relacionadas a serviços de resposta 

também podem ser usadas para abordar as consequências dessas questões de proteção 

em complementariedade às ações-chave dos CPMS. 

Os CPMS 2019 fornecem ações-chave mínimas e notas orentativas detalhadas sobre as 

formas de violência que não são explicitamente abordadas nas INSPIRE, tais como as piores 

formas de trabalho infantil e o recrutamento e uso das crianças por forças e grupos armados. 

Também estabelecem ações-chave para prevenir e responder à separação familiar, que 

podem reduzir os riscos de as crianças serem expostas a outras formas de abuso, 

negligência, exploração e violência. 

21Manual INSPIRE, pg.8 
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Pilar 3 - Padrão 14: Aplicando uma 
abordagem socioecológica nos 
programas de proteção da criança 
 

 

Todas as 7 estratégias 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O modelo socioecológico está na base das INSPIRE e dos CPMS e promove uma 

abordagem sistêmica para reduzir os riscos de abuso, negligência, exploração e violência 

(ver seção acima, na pg. 3). 

Pilar 3 - Padrão 15: Atividades 

em Grupo para o Bem-estar 

da Criança 

 Educação e Habilidades para 

a vida  

 Ambientes seguros 

Tanto os CPMS quanto as INSPIRE 2019 reforçam-se mutuamente para diminuir o risco de 

exposição das crianças à violência e para promover o bem-estar. 

As estratégias INSPIRE sobre ambientes seguros e educação e habilidades para a vida 

fornecem exemplos de intervenções que podem ser implementadas com crianças, como 

atividades em grupos para reduzir ou prevenir a violência. 

Os CPMS 2019 listam ações mínimas para uma série de atividades em grupo que podem 

apoiar o bem-estar das crianças e a recuperação de crises humanitárias. Atividades em 

grupo também podem promover a proteção, identificando crianças vulneráveis e apoiando 

os encaminhamentos adequados. Também podem incluir atividades de prevenção da 

violência, habilidades para a vida e educação informal, que podem ser usadas em 

conjunto com intervenções INSPIRE no âmbito dessas estratégias. 

Pilar 3 -  Padrão 16: 

Fortalecimento familiar e 

ambientes de cuidado 

 Suporte a pais e cuidadores  

        Renda e fortalecimento 

econômico  

 

Uma em cada duas crianças pode experienciar violências em sua vida, inclusive em casa, e 

esse risco aumenta quando as famílias são afetadas por conflitos, desastres ou surtos de 

doenças infecciosas/ emergências de saúde pública. Tanto os CPMS 2019 quanto as 

INSPIRE focam no suporte ao papel essencial que pais, mães e cuidadores desempenham 

no fortalecimento das capacidades das crianças em lidarem com situações de estresse, 

particularmente em contextos humanitários. Alinhado com o modelo socioecológico, o 

trabalho com as famílias e cuidadores é reconhecido como uma das estratégias efetivas 

para fortalecer mecanismos de proteção e reduzir os riscos e os efeitos da violência. 

A estratégia INSPIRE sobre suporte a pais e cuidadores pode ser implementada em uma 

gama de contextos, inclusive em ambientes humanitários. Ela fornece exemplos de 

intervenções baseadas em evidências que podem ser usadas em tais ambientes, incluindo 
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  intervenções em grupos de pais ou programas abrangentes que podem ser combinados com 

intervenções de fortalecimento econômico ou de habilidades para a vida. Também aponta para 

as principais questões que devem ser consideradas para a adaptação dos programas. 

Os CMPS 2019 incluem ações-chave para o fortalecimento familiar e ambientes de cuidado, a 

fim de promover o desenvolvimento saudável das crianças e protegê-las de maus-tratos. Os 

CPMS 2019 também destacam formas adicionais de intervenções, como o apoio à saúde 

mental e ao bem-estar psicossocial dos cuidadores, que pode diminuir o risco de as crianças 

vivenciarem violências por parte dos seus pais e cuidadores. Em alguns ambientes, as 

intervenções INSPIRE podem ser usadas em conjunto com ações-chave deste padrão. 

Pilar 3- Padrão 17: Abordagem de 

Âmbito Comunitário 

 Ambientes seguros 

 Normas e valores 

As comunidades desempenham um papel significativo na prevenção e resposta aos riscos 

que as crianças enfrentam em ambientes humanitários. Alinhados com a abordagem 

socioecológica, tanto os CPMS 2019 quanto as INSPIRE enfatizam a necessidade de 

trabalhar em estreita colaboração com as comunidades. Ambos também destacam a 

necessidade de uma análise abrangente do contexto e das partes interessadas22. 

As INSPIRE propõem várias intervenções baseadas em evidências que têm sido testadas e 

podem ser utilizadas com as comunidades, inclusive em alguns ambientes humanitários, para 

prevenir ou reduzir a violência contra a criança. Isso inclui intervenções de mobilização 

comunitária acerca das normas sociais e de gênero que têm sido implementadas em contextos 

de refúgio e de mobilização comunitária para romper ou prevenir os ciclos de violência ou para 

construir espaços públicos seguros. 

Os CPMS 2019 destacam a necessidade de realizar uma análise de contexto profunda e uma 

facilitação paciente para apoiar os processos desenvolvidos e liderados pela comunidade que 

contribuam para prevenir e responder às preocupações com a proteção da criança em 

contextos humanitários. O Padrão 17 prioriza a apropriação da comunidade e o 

desenvolvimento de capacidades, bem como a participação infantil. 

Pilar 3- Padrão 18: Gestão de Caso  Serviços de apoio e Resposta Tanto os CMPS 2019 quanto as INSPIRE destacam a necessidade de trabalho intersetorial, 

incluindo os setores de saúde e de justiça, na abordagem das consequências da violência, por 

meio de serviços de resposta individual e abordagem sistêmica. 

As INSPIRE enfatizam a necessidade de ter um sistema oportuno, adequado para crianças e 

sensível ao gênero para aquelas crianças que sofreram ou estão em risco de violência. Isso 

inclui a gestão de casos23. 
22Ver ‘works best when….’ Considerações no Manual INSPIRE, pg. 101 
23Ver especialmente o Manual INSPIRE, pg. 210 
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  As INSPIRE fornecem exemplos de intervenções para garantir a existência de um sistema, 

para identificar quem necessita de ajuda e para fornecer ajuda às crianças, imediatamente e 

a longo prazo. Também enfatizam, como os CPMS 2019, a oportunidade fornecida pela crise 

para fortalecer os sistemas existentes com os novos recursos e capacidades que estão sendo 

disponibilizados. 

O Padrão 18 dos CPMS 2019 fornece orientação detalhada sobre o desenvolvimento 

ou fortalecimento de um sistema de gestão de caso em crises humanitárias, enquanto 

as respostas a riscos específicos de proteção da criança estão incluídas no Pilar 3. A 

gestão de casos está integrada ao Pilar 3. 

Pilar 3- Padrão 19: Cuidados 
Alternativos 

 Suporte a Pais e Cuidadores 

  Serviços de Apoio e 

Resposta 

Como medida preventiva, tanto os CPMS 2019 quanto as INSPIRE enfatizam a necessidade 

de trabalhar com pais e cuidadores, a fim de reduzir o número de crianças que requerem 

cuidados alternativos. Embora nem sempre seja viável no início de uma emergência, isso 

pode ser abordado em um estágio posterior. 

As INSPIRE destacam quatro abordagens baseadas em evidências para uma resposta e uma 

estratégia de apoio que incluem intervenções de lares adotivos envolvendo serviços de bem-

estar social. Todos buscam minimizar danos potenciais e traumas adicionais às crianças 

vítimas de violência. Evidências mostram que lares adotivos apoiados por serviços sociais têm 

melhores resultados para as crianças e reduzem os riscos destas vivenciarem violências, 

quando comparados a outras formas de cuidados alternativos24. 

O padrão 19 do CMPS 2019 também prioriza arranjos de cuidado familiar e estável para 

crianças sem proteção ou cuidado adequado. Ele destaca ações-chave que devem ser 

adotadas para garantir que os arranjos de cuidado sejam adequados, que as crianças 

estejam seguras e apoiadas e que a reunificação familiar seja priorizada quando possível e 

no melhor interesse da criança. 

Pilar 3- Padrão 20: Justiça para as 
crianças 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

24Manual INSPIRE, pg. 216 
25Manual INSPIRE, pg. 220 

 

Implementação e aplicação 

das leis 

 

 Serviços de apoio e Resposta 

Crianças e adolescentes em ambientes humanitários podem correr maiores riscos de entrarem 

em conflito com a lei e enfrentarem detenções. Tanto as INSPIRE quanto os CPMS de 2019 

enfatizam a necessidade de se construir sistemas de justiça  adequados à criança para 

garantir a segurança, os direitos, a reabilitação e a reintegração das crianças em contato com 

a lei, de acordo com os padrões internacionais. Isso também inclui trabalhar com diferentes 

setores para promulgar e fazer cumprir a legislação apropriada. 

As INSPIRE enfocam crianças em conflito com a lei para interromper o ciclo de violência25, 

enquanto os CPMS 2019 consideram todas as crianças em contato com a lei, incluindo 

testemunhas e vítimas, e enfatizam que o sistema de justiça pode ser uma intervenção 

protetiva. 
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Relações com outros padrões 

Conforme destacado acima, as INSPIRE complementam os CPMS, que também são complementares a 

vários padrões humanitários, incluindo aqueles que contemplam aspectos da prevenção e resposta à 

violência contra a criança26. Os CPMS são um membro da Parceria de Normas Humanitárias e também se 

relacionam com a Norma Humanitária Fundamental, a carta humanitária e os princípios de proteção. Todos 

compartilham o objetivo comum de ampliar a coordenação, a  responsabilidade e a qualidade da resposta 

na ação humanitária. 

 

Como usar as duas ferramentas 

Como as INPIRE e os CPMS são complementares, eles podem ser aplicados conjuntamente em muitos 

contextos. Eles estão inter-relacionados e apoiam e reforçam um ao outro. Por exemplo, uma das 

intervenções de habilidades para a vida mencionadas na estratégia INSPIRE “Educação e habilidade para 

a vida” poderia ser implementada em um ambiente humanitário, utilizando o Padrão 15 dos CPMS como 

ponto de partida. Isso poderia contribuir para mais intervenções baseadas em evidências, bem como uma 

maior qualidade. A implementação e a documentação de tais intervenções poderiam, por sua vez,  

seremusadas para apoiar os esforços de mobilização de recursos, bem como contribuir para fortalecer os 

vínculos entre atores humanitários e de desenvolvimento.  

Seis coisas que você pode fazer para integrar os 

CPMS e as INSPIRE 

1. Intermediar um treinamento conjunto presencial ou remoto/on-line sobre os CPMS e as 

INSPIRE, para garantir um entendimento comum e destacar como eles se complementam. 

2. Usar os CPMS para orientar e fortalecer as atividades de preparação em contextos frágeis e 

de desenvolvimento, enquanto também considera os links apropriados com as estratégias 

INSPIRE, incluindo planos de resposta liderados por outros setores. 

3. Trabalhar com grupos de coordenação na identificação, documentação e disseminação de 

intervenções baseadas em evidências implementadas em ambientes humanitários, inclusive 

trabalhando com universidades e centros de pesquisa, quando possível. 

4. Compartilhar experiências, desafios e conhecimentos com o Grupo de Trabalho Aliança CPMS ou 

com o Grupo de Trabalho Global INSPIRE. 

5. Trabalhar com grupos de coordenação para fortalecer atividades de prevenção, garantindo que 

elas sejam baseadas em evidências e avaliadas em termos de redução da violência contra a 

criança, ou adicioná-las, sempre que possível. 

6. Garantir relações e respostas com outros setores e atores de desenvolvimento trabalhando na 

prevenção de abusos, negligência, exploração e violência contra a criança, por meio de 

mecanismos de coordenação nacionais ou locais existentes, incluindo plataformas/grupos de 

coordenação sobre violência contra a criança e/ou estrutura de coordenação em surtos de doenças 

infecciosas/emergências, lideradas por outros setores. 
 
 

26 Por exemplo, os Padrões Sphere, os padrões mínimos para Educação, os padrões mínimos para a prevenção e resposta à Violência de Gênero em Emergências, o 
Compromisso Fundamental da UNICEF para Crianças em Ação Humanitária e os Padrões Humanitários Fundamentais. Ver Introdução do CPMS, pg.23. 

http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
https://alliancecpha.org/en/cpms
http://www.cpcnetwork.org/inspire-working-group/
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Intervenções-chave endossadas pelas INSPIRE e 

CPMS 

As intervenções baseadas em evidências mencionadas nas INSPIRE que têm sido implementadas em 

contextos humanitários, de fragilidade e de refúgio e que foram documentadas, incluem: 

Mudanças nas normas sociais: ex: Adaptação da SASA no Haiti, Sudão do Sul, Quênia e Etiópia, em 

contextos de refúgio. 

Ambientes seguros: ex: Cure Violence in West Bank e programa piloto em contextos de refúgio no Líbano 

e na Turquia. 

Programas para pais na Colômbia pós-conflito e programas para pais na Palestina, Afeganistão e 

Líbano (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime - UNODC, na sigla em inglês). 

Fortalecimento econômico e de renda em Burkina Faso,  através de uma combinação de fortalecimento 

econômico familiar e suporte aos cuidadores (sensibilização e instrução sobre bem-estar infantil) para 

famílias extremamente pobres, implementada antes da crise humanitária. 

Serviços de apoio e resposta: ex: abordagem da Terapia Cognitivo-Comportamental focada no 

trauma, adaptada na República Democrática do Congo, Quênia e Tanzânia. 

Educação e habilidades para a vida: ex: Programa Good School toolkit em ambiente de refugiados na 

Uganda. 

Os CPMS 2019 fornecem ações críticas para manter as crianças seguras e apoiar o seu bem-estar e de 

suas famílias em contextos de doenças infecciosas, como a atual pandemia de COVID-19. Durante surtos 

de doenças infecciosas/emergências de saúde pública, as seguintes intervenções/estratégias INSPIRE se 

provaram efetivas e têm sido adaptadas em variados contextos humanitários e não humanitários: 

Dicas positivas para pais e mães durante a COVID-19, baseadas na Intervenção INSPIRE 

Parenting for Lifelong Health (Educação para saúde por toda a vida, em tradução livre), foram 

adaptadas em quase todos os países e traduzidas em 90 línguas. 

Serviços de apoio e resposta têm sido adaptados para operar remotamente, inclusive a gestão de casos, 

como no Líbano, ou por meio do fortalecimento da operação das linhas diretas de apoio à criança, como 

na Ucrânia. 

Ambiente seguro: fortalecimento da prevenção on-line do abuso e exploração sexual27. 

Educação e habilidades para a vida: garantindo um ambiente escolar seguro e propício, por meio de 

programas de ensino à distância, inclusive através do rádio e de plataformas on-line, incluindo 

mensagens sobre onde buscar ajuda quando vítima de violência, bem como sensibilizando 

professores sobre a identificação remota de sinais de violência e encaminhamentos disponíveis, por 

exemplo, em Moçambique e na República Democrática do Congo28. 

Baseando-se nas principais ações e orientações dos CPMS 2019, uma série de notas técnicas têm sido 

produzidas para apoiar os profissionais na adaptação dos padrões mínimos a uma variedade de contextos 

atingidos pela pandemia de COVID-19. Essas notas técnicas também incorporam intervenções INSPIRE, 

incluindo na “COVID-19: protegendo crianças da violência, abuso e negligência no lar”29. 
 

 

27Ver “COVID-19 e suas implicações para a proteção on-line da criança, abril de 2020”, disponível em: https://www.end-

violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/ COVID-19%20and%20its%20implications%20for%20protecting%20children%20online_Final%20%28003%29_0.pdf  
28Ver também Recomendações para prevenir e responder à violência contra a criança em todos os ambientes de aprendizado durante a COVID-19, disponível em: 
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/STL%20 FINAL.pdf  
29Essa nota técnica está anexa à Nota Técnica: Proteção da Criança durante a Pandemia de Coronavírus, que pode ser encontrada em: https://alliancecpha. org/en/child-
protection-online-library/covid-19-protecting-children-violence-abuse-and-neglect-home. 

file:///C:/Users/Estefy%20L/Downloads/onu/raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/02/Summary-Brief.Learning-From-SASA-Adaptations-in-Diverse-Contexts.pdf
https://cvg.org/the-big-idea/
https://theevaluationfund.org/projects/colombia/
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/Strong_families_Brochure.pdf
https://theevaluationfund.org/projects/reducing-violence-against-children-in-low-income-settings-through-economic-strengthening-and-caregiver-support/
http://tpoug.org/index.php/emergency-response/
http://tpoug.org/index.php/emergency-response/
https://www.end-violence.org/articles/adapting-good-school-toolkit-refugee-context-uganda
https://www.end-violence.org/articles/adapting-good-school-toolkit-refugee-context-uganda
https://www.covid19parenting.com/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/child/plh/en/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/child/plh/en/
http://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/
http://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/
http://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/STL
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Na prática, implementar as INSPIRE em ambientes humanitários significa adaptá-la ao contexto e 

considerar alguns aspectos específicos relacionados a esse contexto, inclusive referentes aos recursos 

necessários. Assim como com os CPMS, nem todas as intervenções INSPIRE teriam que ser 

implementadas necessariamente de uma vez ou em conjunto, dependendo do contexto e das 

necessidades identificadas, com base nos dados e em quem as implementa. 

Cada uma das intervenções apresentadas no Manual INSPIRE contém elementos essenciais, incluindo a 

teoria da mudança, que precisa ser mantida para garantir o impacto desejado e uma intervenção 

baseada em evidências. Também inclui custos estimados e links para recursos e ferramentas existentes. 

Com exceção da teoria da mudança e dos elementos fundamentais, todos os outros elementos 

precisariam ser adaptados aos participantes, à cultura e ao contexto, para contribuir com o sucesso da 

intervenção. Os implementadores precisam encontrar o equilíbrio adequado entre a fidelidade com os 

programas originais baseados em evidências e a adaptação às novas circunstâncias, seja em um 

contexto humanitário ou não. 

Que tipo de suporte está disponível? 

Como parte de uma estratégia humanitária conjunta, a Área de Referência de Proteção da Criança, a 

UNICEF, a ACNUR, a Aliança para a Proteção da Criança em Ação Humanitária e a Parceria Global pelo Fim 

da Violência contra as Crianças estão trabalhando conjuntamente para acelerar o fim da violência contra a 

criança em ambientes humanitários. Isso inclui o apoio aos coordenadores de campo para identificarem suas 

necessidades e abordá-las, tanto quanto possível, por meio do uso complementar e estratégico das INSPIRE 

e dos CPMS. Isso inclui um compromisso conjunto para garantir que qualquer 

treinamento/implementação dos CPMS edição 2019 se vincule ao framework das INSPIRE e que, da 

mesma forma, qualquer capacitação INSPIRE referencie os CPMS, quando relevante. 

Especificamente a esse respeito, dois tipos de apoio complementar são fornecidos: 
 

1. CPMS: suporte do Grupo de Trabalho (GT) CPMS da Aliança pela Proteção da Criança em Ação 

Humanitária a grupos de coordenação nacional, agências humanitárias e governos na implementação 

dos CPMS, incluindo a provisão de recursos, ferramentas técnicas e assessoria especializada para 

apoiar a contextualização e o uso em âmbito nacional. O GT CPMS canaliza apoio por meio da equipe 

de apoio de campo da área de referência de proteção da criança, incluindo Helpdesks para contextos 

humanitários e a ACNUR para ambientes de refugiados, trabalhando em estreita colaboração com a 

área de referência de proteção da criança e a ACNUR para promover o uso dos CPMS em todos os 

ambientes humanitários e, especialmente, priorizando o suporte a agentes nacionais que desejam 

implementar e institucionalizar os CPMS. No site da Aliança, você encontrará as séries de vídeos dos 

CPMS, gravações de webinários recentes (por exemplo, introduções multilíngues para a edição 2019, 

Fortalecimento Familiar e Ambientes de Cuidado), bem como informações sobre como se inscrever 

nos cursos virtuais gratuitos dos CPMS. Dúvidas e solicitações de suporte podem ser encaminhadas 

ao GT CPMS30. 

2. INSPIRE: Apoio específico é fornecido a grupos de coordenação e governos na implementação 

das sete estratégias INSPIRE para acabar com a violência contra a criança, por meio de suporte 

remoto ou no país. Isso pode incluir a vinculação de coordenadores/grupos de coordenação com  

 

 
30cpms.wg@alliancecpha.org 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTqpcYbBSkF-jUlqQgFOyy_LPraoJqKBd
https://www.alliancecpha.org/en/webinars
https://www.alliancecpha.org/en/online-learning-materials/ecourse-minimum-standards-child-protection-humanitarian-action-cpms
mailto:30cpms.wg@alliancecpha.org
mailto:cpms.wg@alliancecpha.org


14 

 

 

 

 

especialistas, organizações e recursos relevantes para acabar com a violência e fornecer suporte 

técnico remoto e/ou capacitação no país sobre as INSPIRE e questões relacionadas, mediante 

solicitação. Pode também incluir a garantia de que diferentes mecanismos de coordenação 

humanitária e de combate à violência estejam melhor interligados no país. Questões específicas 

podem ser dirigidas aos respectivos Helpdesks da Área de Referência de Proteção da Criança31 

e à ACNUR para contextos de refugiados (incluindo movimentos e situações mistas), que as 

retransmitirão, conforme apropriado. Informações adicionais também podem ser encontradas nas 

Perguntas frequentes sobre as INSPIRE em ambientes humanitários (a serem atualizadas).  

 

Conclusão 

Tanto as INSPIRE quanto os CPMS promovem princípios e abordagens similares para atender melhor  as 

crianças e garantir que todas possam crescer seguras e protegidas. Em muitos contextos, os CPMS e as 

INSPIRE podem ser usados em conjunto para reforçarem um ao outro e fornecerem melhores resultados 

às crianças afetadas por crises humanitárias. Algumas intervenções mencionadas nas INSPIRE podem 

ser usadas para apoiar a implementação de ações-chave nos CPMS, enquanto ações-chave podem, às 

vezes, fornecer orientações mais detalhadas para a implementação de componentes de intervenção das 

INSPIRE, bem como orientar sobre padrões mínimos de qualidade. À medida em que mais intervenções 

baseadas em evidências são desenvolvidas e testadas em contextos humanitários, espera-se que elas 

sejam avaliadas e documentadas para a inclusão tanto nas INSPIRE quanto em futuras edições dos 

CPMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 31CPAOR_SpanishHelpDesk@unicef.org;CPAOR_ArabicHelpDesk@unicef.org;CPAOR_EnglishHelpDesk@unicef.org; CPAOR_FrenchHelpDesk@unicef.org 

  

https://www.dropbox.com/sh/c7hvosg63e8xtae/AAC4BFeHxVM34N8PgiNg8IGba?dl=0
mailto:CPAOR_FrenchHelpDesk@unicef.org
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Anexos: referências adicionais 

Curso Online Aberto e Massivo (Massive Open Online Course - MOOC, na sigla em inglês) 
sobre COVID-19 e Proteção da Criança, da Aliança para a Proteção da Criança em Ação 
Humanitária  

CPMS & COVID-19: alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/2019-cpms-covid-19-brief      

Curso virtual CPMS (com referências à INSPIRE): learning.alliancecpha.org/ 

CPMS What’s New? (2019): alliancecpha.org/en/CPMS_home 
 

Webinário INSPIRE: youtube.com/watch?v=BPhza8ED2Qk&feature=youtu.be 
 

Perguntas Frequentes INSPIRE em contexto humanitário (2019), disponível em Inglês, 

Francês e Espanhol: dropbox.com/sh/ 

c7hvosg63e8xtae/AAC4BFeHxVM34N8PgiNg8IGba?dl=0 

INSPIRE MOOC:  em breve(2021) 
 

Nota Técnica: Proteção a Crianças e Adolescentes durante a Pandemia do Coronavírus (V.2) Maio de 

2020 e anexos: alliancecpha.org/en/COVD19 

https://www.alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/2019-cpms-covid-19-brief
http://learning.alliancecpha.org/
https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
https://www.youtube.com/watch?v=BPhza8ED2Qk&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/sh/c7hvosg63e8xtae/AAC4BFeHxVM34N8PgiNg8IGba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c7hvosg63e8xtae/AAC4BFeHxVM34N8PgiNg8IGba?dl=0
https://alliancecpha.org/en/COVD19

