
A Cruz Vermelha 

O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Cres-

cente Vermelho é uma entidade internacional voltada ao 

atendimento e ao gerenciamento de questões humanitá-

rias ao redor do globo. O movimento se divide internacio-

nalmente em 3 partes distintas: o Comitê Internacional da 

Cruz Vermelha (CICV),  a Federação Internacional das Soci-

edades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FIRC) e 

as Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 

Atuam em mais de 80 países a partir da ação de cerca de 

13.1 milhões de voluntários e mais de 14,500 agentes. Tem 

com o objetivo proteger a vida e a saúde humana, prevenir 

e aliviar o sofrimento humano, sem discriminação de nacio-

nalidade, raça, sexo, religião, classe social ou opiniões polí-

ticas. A organização trabalha em diversas frentes, como 

restabelecimento de ligações familiares, água e habitat, 

saúde, cuidados de saúde em risco, violência sexual, ciência 

forense, ação contraminas, cooperação com as sociedades 

nacionais, respeito pela lei, diplomacia humanitária e par-

cerias com os setores corporativos. O movimento possui 

hoje, além de sua atuação constante em todos os continen-

tes, operações principais em 6 países: Iraque, Chade, Somá-

lia, Sudão do Sul, Síria e Iêmen. 

 

A Cruz Vermelha e a OMS 

A Cruz Vermelha possui uma grande e contínua parceria 

com a OMS e demais organizações internacionais, com 

destaque principal para questões relacionadas à segurança 

e à preservação da vida e da dignidade humana. O movi-

mento tem se destacado pela atuação no Oriente-Médio, 

sobretudo em ações relacionadas à guerra na Síria, por 

meio de trabalhos conjuntos com a OMS e pelo desenvolvi-

mento de uma política intensa de auxílio humanitário às 

populações afetadas pela guerra. Em 2016, em conjunto 

com a OMS, o movimento pediu às nações e à comunidade 

internacional que se estabelecessem corredores humanitá-

rios na Síria, para que se fizesse possível o auxílio a feridos, 

doentes e demais vítimas do conflito. 

 

A Cruz Vermelha e sua relação com a crise de refugiados 

por conta do surto de Ebola 

 

Em 2014, a OMS, a Cruz Vermelha e o UNICEF decidiram 

intensificar os esforços na luta contra a epidemia de Ebola 

na África Ocidental, organizando cursos de formação e uma 

campanha de disseminação de informações úteis sobre a  

propagação do Ebola, intensificando esforços em comuni-

cações adaptadas às culturas locais, com o objetivo de di-

vulgar  sobre o vírus Ebola, suas características de transmis-

são e métodos de prevenção em sete países da África Oci-

dental. No tocante à crise de imigração na Europa, a Cruz 

Vermelha vem trabalhando para suprir as demandas gera-

das pela crise humanitária dentro da Síria e na região. O 

CICV é hoje um dos principais atores internacionais que 

trabalha diretamente nas zonas de guerra, de modo a pro-

teger e assistir às vítimas de conflitos armados e violência, 

sobretudo, fornecendo assistências necessárias a milhões 

de pessoas em situação de emergência, tanto nas zonas de 

conflito, quanto em assentamentos e rotas de migração 

pela Europa e pelo Mediterrâneo. 

 

Dossiê 

 

Comitê  

Internacional da 
Cruz Vermelha 

POR OMS 2018 INFORMAÇÕES 


