
 
 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2021 

  

DA COORDENADORIA DE SAÚDE E TUTELA COLETIVA, DA COORDENADORIA DE 

DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO e DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - NUPED 

Av. Marechal Câmara, 314, 4º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, 20020-080. Tel.: (21) 

23326680. E-mail: comulher@defensoria.rj.def.br 

Av. Rio Branco, n° 147, 12° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20091-005 

Tels: 2332-6342 e 2332-6343 – nuped@defensoria.rj.def.br  

 

 

A COORDENADORIA DE SAÚDE E TUTELA COLETIVA, A COORDENADORIA DE DEFESA 

DOS DIREITOS DA MULHER E O NÚCLEO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por 

intermédio das Defensoras e do Defensor Público signatários: 

  

Considerando que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro possui, 

com fulcro no art. 5º da Lei nº 7.347/1985 e arts. 4º, VII e X, e 128, X, da Lei 

Complementar nº 80/1994, atribuição para, entre outras, (i) propor ação civil pública e 

todas as espécies de ações em defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas 

vulneráveis; (ii) contatar órgãos e entidades objetivando a obtenção de informações, 

dados, perícias, vistorias, documentos, exames, certidões, estudos, pareceres, 

diligências, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas 

atribuições; e (iii) buscando a solução extrajudicial dos litígios, atuar em conjunto com 
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outras autoridades públicas e a sociedade civil para o cumprimento das normas de 

proteção e defesa das pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade; 

Considerando que o direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º, 196 e 

segs. da Constituição Federal, art. 2º da Lei nº 8.080/1990 e em diversos Tratados de 

Direito Internacional dos quais o Brasil é signatário (Declaração Universal de Direitos 

Humanos, de 1948 – art. XXV, item 01; Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, de 1966 – art. 12; Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989 

– art. 3, item 03; e Declaração de Alma-Ata, dentre outros), constitui verdadeira 

liberdade real ou concreta, e impõe ao Estado uma prestação positiva, consistente em 

um facere; 

Considerando que esta prestação positiva é um dever primário que deve ser 

cumprido, de forma solidária e integrada, por todos os entes federativos; 

Considerando que a Carta Maior, em atenção às recomendações da 

Organização Mundial de Saúde, ao valor fundamental da dignidade humana e ao 

princípio basilar da liberdade (art. 1º, III, e art. 5º), garante o direito da mulher de ser 

ouvida e fazer parte do processo de tomada de decisões no trabalho de parto que, 

portanto, deve ser humanizado; 

Considerando que, em conformidade com a norma parâmetro deste Estado 

Democrático de Direito, a Lei nº 8.080/90 determina que as ações e serviços públicos 

de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS 

devem respeitar e preservar a autonomia das pessoas na defesa de integridade física e 

moral;  

Considerando que, nessa linha, as Portarias de Consolidação nos 01 e 05/2017 

do Ministério da Saúde determinam a humanização do pré-natal e nascimento na rede 

pública de saúde com foco na dignidade da gestante;   



 
 

Considerando que, a Portaria nº 569/2000 do Ministério da Saúde, que institui 

o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, estabelece dentre os 

princípios e diretrizes para sua estruturação que “toda gestante tem direito à 

assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja realizada de forma humanizada e 

segura (...)”. 

Considerando que, a Lei nº 8.069/90 assegura a todas as mulheres a atenção 

humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e 

pós-natal integral no âmbito do SUS, e ainda, assegura o direito a 1 (um) 

acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de 

parto e do pós-parto imediato; 

Considerando que, também nesse sentido, a Lei Federal nº 11.108/2005 obriga 

hospitais e maternidades a permitir um acompanhante, de livre escolha da gestante, 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde - SUS; 

Considerando que, a Lei Estadual nº 7.191/2016, que dispõe sobre o direito ao 

parto humanizado na rede pública e privada de saúde no Estado do Rio de Janeiro, 

preconiza a garantia da assistência integral à gestante que tenha deficiência, além da 

necessidade de atenção à saúde específica da sua própria condição; e ainda, 

estabelece dentre os princípios do parto humanizado ou da assistência humanizada 

durante o parto, o fornecimento de informações à gestante ou parturiente dos 

métodos e procedimentos eletivos; 

Considerando que, o item 9.3 da RDC 36/08 da ANVISA, determina 

expressamente que os protocolos, normas e rotinas técnicas devem estar em 

conformidade com as leis e evidência científica; 

Considerando que, a Organização Mundial de Saúde ao tratar dos cuidados 

durante a gravidez e o parto no contexto da infecção por COVID-19, reafirma o direito 



 
 

das parturientes a cuidados de alta qualidade antes, durante e após o parto, incluindo 

o direito de ter um acompanhante de sua escolha presente durante o parto; 

Considerando que, o Plano de contingência da atenção primária à saúde para o 

coronavírus do Estado do Rio de Janeiro não restringe o direito da parturiente ao 

acompanhamento no pré-parto, parto e pós-parto; 

 

Considerando que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto nº 6.946/09, foi internalizada no 

Brasil com status de Emenda Constitucional, nos termos do art. 5º, §3º, da 

Constituição Federal; 

 

Considerando que a referida Convenção trouxe novos parâmetros para a 

interpretação e aplicação dos direitos dessa parcela da população, sempre com o 

objetivo de lhes garantir as mesmas oportunidades, desfrutadas por todos e todas em 

igualdade de condições, reafirma uma série de princípios, tais como os da dignidade da 

pessoa humana, da solidariedade, de proteção à vida e à saúde, do acesso à educação 

e à cultura, da inclusão social, entre outros, estabelecendo como seu propósito 

“promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover 

o respeito pela sua dignidade inerente” (art. 1); 

 

Considerando que o direito à acessibilidade é previsto como um direito 

humano pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

em seu artigo 9.1; 

 

Considerando o advento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 

13.146/15, que, seguindo a linha da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, se destina a “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 



 
 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 

visando à sua inclusão social e cidadania” (art. 1º); 

 

Considerando que nos termos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – Lei nº 13.146/2015, considera-se 

acessibilidade a “possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 

e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 

serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, 

tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida” (art. 3º, I); 

 

Considerando que para os fins da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – Lei nº 13.146/2015, comunicação 

deve ser entendida como “forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras 

opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de 

textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres 

ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, 

os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos 

aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e 

das comunicações” (art. 3º, V); 

 

Considerando o caráter instrumental do direito à acessibilidade, visto que é 

condição para o exercício dos demais direitos, conforme destacado pelas professoras 

ANA PAULA DE BARCELLOS e RENATA RAMOS CAMPANTE: 

 

“A acessibilidade (...) é o mecanismo por meio do qual se 

vão eliminar as desvantagens sociais enfrentadas pelas pessoas com 

deficiência, pois dela depende a realização dos seus demais direitos. 



 
 

Não é possível falar em direito das pessoas com deficiência à 

educação, à saúde, à inserção no mercado de trabalho, ou a quaisquer 

outros direitos, se a sociedade continuar a se organizar de maneira 

que inviabilize o acesso dessas pessoas a tais direitos, impedindo-as de 

participar plena e independentemente do convívio social. A 

acessibilidade, nesse sentido, é uma pré-condição ao exercício dos 

demais direitos por parte das pessoas com deficiência. Sem ela não há 

acesso possível às pessoas com deficiência. Por isso a acessibilidade é 

tanto um direito em si quanto um direito instrumental aos outros 

direitos”1. 

 

 

Considerando que o art. 24, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – Lei nº 13.146/2015 estabelece que: 

“É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos 

como privados, e às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de 

tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso V do art. 

3º desta Lei.”. 

 

Considerando que o art. 67, II, da referida lei aponta como recurso de 

tecnologia assistiva o intérprete de LIBRAS; 

 

Considerando que nos termos da Lei nº 10.436/2002, “é reconhecida como 

meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros 

recursos de expressão a ela associados” (art. 1º). 

 

 
1 BARCELLOS, Ana Paula de; CAMPANTE, Renata Ramos. A acessibilidade como instrumento de 
promoção dos direitos fundamentais. In: FERRAZ, Carolina Valença et al. Manual dos direitos das 
pessoas com deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 177. 



 
 

Considerando o disposto no Decreto nº 5.662/2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; 

 

Considerando a Lei Estadual nº 4.705/06, que autoriza o Poder Executivo a 

implantar nas unidades da rede estadual de saúde os serviços de profissionais 

intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, para o fim de promover a 

acessibilidade de atendimento às pessoas com deficiência auditiva (art. 1°); 

 

Considerando que o art. 22, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência estabelece que:  

 

“Art. 22. À pessoa com deficiência internada ou em observação é 

assegurado o direito a acompanhante ou a atendente pessoal, 

devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições 

adequadas para sua permanência em tempo integral. 

§ 1º Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do 

atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe ao 

profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la por 

escrito. 

§ 2º Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1º deste artigo, o 

órgão ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis 

para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal. 

 

Considerando que o 3º, XII e XIV da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência conceitua atendente pessoal como a “pessoa, membro ou não da família, 

que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à 

pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou 

os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas” e  



 
 

acompanhante como “aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou 

não desempenhar as funções de atendente pessoal”, respectivamente. 

 

Considerando que o atendente pessoal de pessoa surda pode eventualmente 

funcionar como um recurso de acessibilidade, facilitando a comunicação da pessoa 

com deficiência com a equipe médica, em especial nos casos em que a mesma não seja 

usuária da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; 

 

Considerando que, nesse sentido, a Administração Pública deve adotar todas as 

medidas necessárias para garantir o direito a autonomia das gestantes, sobretudo das 

mulheres surdas, durante as consultas pré-Natal, no trabalho de parto, durante o 

parto e nos pós-parto imediato, devendo ser ouvida e acolhida em suas solicitações, 

principalmente, no que concerne ao direito ao intérprete de LIBRAS, sem prejuízo ao 

direito ao acompanhante no momento do parto, nas maternidades públicas e 

privadas; 

 

RECOMENDAM 

 

Ao Exmo. Secretário Estadual de Saúde, bem como às demais autoridades estaduais 

dotadas de atribuição para ações administrativas e operacionais necessárias ao 

atendimento da presente, ainda que em momento de contingência ao coronavírus, 

que: 

 

1) Seja assegurado às gestantes surdas ou com deficiência auditiva o 

direito à presença de seu atendente pessoal ou intérprete de 

LIBRAS, nas consultas e exames pré-natal; 

 



 
 

2) Seja assegurado às gestantes e puérperas surdas ou com deficiência 

auditiva o direito à presença de seu atendente pessoal ou intérprete 

de LIBRAS, sem prejuízo do direito ao acompanhante garantido pela 

Lei Federal nº 11.108/2005, no pré-parto, parto e pós-parto, 

atendendo às recomendações para atenção ao período gravídico-

puerperal frente à pandemia do covid-19, estabelecidas no Plano de 

Contingenciamento do Estado;  

 

3) Nos casos acima descritos, na hipótese de a gestante ou puérpera 

surda ou com deficiência auditiva não vir assistida por atendente 

pessoal ou intérprete de LIBRAS, seja fornecido, às expensas do 

Estado, o serviço de intérprete de LIBRAS, nos termos do art. 24 c/c 

67, II, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) – Lei nº 13.146/2015, 

atendendo às recomendações para atenção ao período gravídico-

puerperal frente à pandemia do covid-19, estabelecidas no Plano de 

Contingenciamento do Estado; e  

 

4) Em até 48 horas, a contar do seu recebimento, responder a presente 

recomendação, informando as medidas que foram implementadas 

ou as razões para o não acolhimento do recomendado.  

 

ADVERTEM, outrossim, que a presente Recomendação cientifica e constitui em 

mora os destinatários quanto às providências solicitadas e poderá, em tese, importar 

ato ímprobo na hipótese de não atendimento, além de implicar a adoção de medidas 

administrativas e judiciais cabíveis contra os responsáveis inertes, inclusive, junto à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em face da violação dos dispositivos 

legais. 



 
 

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2021. 

 

THAÍSA GUERREIRO DE SOUZA 
Defensora Pública 

Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva 
 
 
 

FLAVIA NASCIMENTO 
Defensora Pública 

Coordenadora de Defesa dos Direitos da Mulher 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ MONTES DE OLIVEIRA 
Defensor Público 

Coordenador do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência 
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