
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 001/2020 – DPE-MP/AM 

RECOMENDAÇÃO  CONJUNTA.  DIREITOS

DA  GESTANTE.  ACOMPANHANTE  EM

TEMPOS  DE  PANDEMIA  –  COVID-19.

POSIÇÃO  ORGANIZAÇÃO  MUNDIAL  DA

SAÚDE E MINISTÉRIO DA SAÚDE.

A DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  por  meio  dos

Defensores Públicos subscritores, com fundamento no artigo 134 da Constituição Federal, no

artigo 1° da Lei Complementar Federal 80/1994 e no artigo 1° da Lei Complementar Estadual

nº 01/90 e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio dos

Promotores de Justiça subscritores, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,

máxime os artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal e as disposições da Lei

Orgânica Nacional nº 8.625/93 e da Lei Complementar Estadual nº 011/93;

CONSIDERANDO  a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe

sobre  as  medidas  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância

internacional  decorrente  do  coronavírus  responsável  pelo  surto  de  2019,  objetivando  a

proteção da coletividade;

CONSIDERANDO o  estado  de  pandemia  da  COVID-19,  causada  pelo  novo

coronavírus, anunciado pela Organização Mundial da Saúde no último dia 11 de março de

2020;

1



CONSIDERANDO  a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância

Nacional (ESPIN), nos termos da Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro de

2020; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 42.061, de 16 de março de 2020, que declara situação

de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas e o Decreto nº 42.100, de 23 de

março de 2020, por meio do qual o Governo do Estado do Amazonas decretou estado de

calamidade  pública,  dada  a  necessidade  de  reprogramação  financeira,  à  luz  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal  (LC nº 101/2000),  sendo dispensado o atingimento dos resultados

fiscais e a limitação de empenho;

CONSIDERANDO que,  em tempos de  pandemia,  é  possível  que os  direitos  das

gestantes, durante o parto, não estejam sendo observados;

CONSIDERANDO a  previsão  expressa  contida  na  Lei  nº  11.108/2005,  que

acrescentou o art. 19-J à Lei nº 8.080/901, para garantir às parturientes o direito à presença de

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

Único de Saúde-SUS;

1Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam 
obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
§ 1º O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente.
§ 2º As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do 
regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. 
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CONSIDERANDO a previsão contida no Item 9, da Resolução nº 36, de 3 de junho

de 20082, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de

Atenção Obstétrica e Neonatal;

CONSIDERANDO o dever de atender aos protocolos de saúde implementados pela

Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO  a  orientação  da  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)3,  no

sentido de que deve ser garantido à parturiente o direito  de  ter um(a) acompanhante de sua

escolha presente durante o parto; 

CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica emitida pelo Ministério da Saúde, em 25

de março de 2020,  sobre a atenção e  cuidados às gestantes  em contexto de infecção pelo

SARS-COV-24;  

CONSIDERANDO o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nos termos do art.

1.º, III, da CRFB/88;

RESOLVE RECOMENDAR AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA,  através de sua

Secretaria Municipal de Saúde, que: 

29. PROCESSOS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS
9.1 O Serviço deve permitir a presença de acompanhante de livre escolha da mulher no acolhimento, trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato.
9.2 O Serviço deve promover ambiência acolhedora e ações de humanização da atenção à saúde.
3Disponível em  https://www.unasus.gov.br/noticia/oms-perguntas-e-respostas-sobre-covid-19-gravidez-parto-e-
amamentacao, consulta realizada em 7 de abril de 2020, às 10h48,
4Disponível  em  https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/03/SEI_MS-0014128689-
Nota-Te%CC%81cnica.pdf, de 7 de abril de 2020, às 10h51.
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1. Sejam observadas as disposições constitucionais, legais e normativas colacionadas

acima, para que seja garantido às gestantes o direito a 1 (um) acompanhante, de sua livre

escolha, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto;

2. Sejam observadas as disposições constitucionais, legais e normativas colacionadas

acima,  para  que,  excepcionalmente,  haja  restrição  a  tal  direito  quando  a  gestante  ou  o

acompanhante indicado apresentarem sintomas e tenham prescrição de isolamento, fazendo

constar  no  prontuário  médico  a  justificativa,  fazendo  constar  documentos  assinados  pela

pessoa sintomática, nos termos da Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da

Saúde5.

EXPEÇA-SE ofício  ao  Município  de  Itacoatiara  com  o  conteúdo  da  presente

recomendação,  sugerindo-se  o  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  para  a  adequação  dos

procedimentos adotados pela rede de saúde pública da municipalidade ou, em sendo o caso,

5Art. 3º A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investigação
clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local.
§ 1º A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por recomendação do
agente de vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por 
até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão.
§ 2º A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio, 
podendo ser feito em hospitais públicos ou privados, conforme recomendação médica, a depender do estado 
clínico do paciente.
§ 3º Não será indicada medida de isolamento quando o diagnóstico laboratorial for negativo para o SARSCOV-2.
§ 4º A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá ser acompanhada do termo de 
consentimento livre e esclarecido do paciente, conforme modelo estabelecido no Anexo I.
§ 5º A medida de isolamento por recomendação do agente de vigilância epidemiológica ocorrerá no curso da 
investigação epidemiológica e abrangerá somente os casos de contactantes próximos a pessoas sintomáticas ou 
portadoras assintomáticas, e deverá ocorrer em domícilio.
§ 6º Nas unidades da federação em que não houver agente de vigilância epidemiológica, a medida de que trata o
§ 5º será adotada pelo Secretário de Saúde da respectiva unidade.
§ 7º A medida de isolamento por recomendação será feita por meio de notificação expressa à pessoa contactante, 
devidamente fundamentada, observado o modelo previsto no Anexo II.
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apresentação  de  resposta  oficial,  a  ser  encaminhada  ao  e-mail  institucional

(oswaldoneto@defensoria.am.gov.br e/ou dpeitacoatiara@gmail.com). 

Manaus, 7 de abril de 2020.

OSWALDO MACHADO NETO  TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA
       DEFENSOR PÚBLICO    PROMOTORA DE JUSTIÇA

BRUNO FIORIN HERNIG       MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA
    DEFENSOR PÚBLICO PROMOTOR DE JUSTIÇA
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