
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GUARATINGUETÁ/SP

RECOMENDAÇÃO Nº 06/2015

Ref.: Inquérito Civil Público n. 1.34.029.0000060/2014-84

 
Ilustríssimo  Senhor  Provedor  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  de
Cruzeiro
Sr. Nelson Biondi
Avenida Major Novaes, n. 75, Centro, 
Cruzeiro/SP – CEP 12.701-906

PRM-GRT-SP-00002228/2015

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pela
procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelos artigos 127,  caput, 129, incisos II e III, da Constituição da
República; 5º, inciso I, alínea “h”, inciso III, alínea “b” e inciso V, alínea
“b”, 6º, inciso VII, alínea “b”, e inciso XX, todos da Lei Complementar nº
75/93; 4º, inciso IV, e 23, ambos da Resolução 87/2006, do CSMPF; 15 da
Resolução  n.º  23/2007,  do  CNMP,  e  demais  dispositivos  pertinentes  à
espécie: 

CONSIDERANDO que  compete  ao  Ministério  Público
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e
dos  serviços  de  relevância  pública  quanto  aos  direitos
assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos
serviços de saúde (art.  5º, V, alínea  a, da Lei Orgânica do
Ministério Público da União);
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CONSIDERANDO a  possibilidade  de  o  Ministério
Público Federal “expedir recomendações visando à melhoria
dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao
respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe
promover,  fixando  prazo  para  a  adoção  das  providências
cabíveis”, consoante o disposto no artigo 6º, inciso XX, da
Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO que, dentre os instrumentos colocados
à disposição do Ministério Público Federal, a recomendação,
por seu caráter preventivo e até pedagógico, é a que melhor
atende a necessidade de afastar,  em casos futuros,  eventual
alegação de desconhecimento, por parte dos responsáveis no
tocante à necessidade de  observância das normas legais;

CONSIDERANDO que a  denúncia  que deu origem ao
inquérito  civil  público  citado,  relata  que  a  Santa  Casa  de
Misericórdia de Cruzeiro não vem observando o disposto no
art. 19-J da Lei 8.080/90, o qual estabelece que os serviços de
saúde do Sistema Único de Saúde deverão assegurar que a
parturiente  seja  acompanhada,  durante  todo  o período do
trabalho  de  parto,  parto  e  pós-parto  imediato  por
acompanhante de sua livre escolha;

CONSIDERANDO que,  no  inquérito  civil  público  em
epígrafe,  reconheceu  a  Santa  Casa  de  Misericórdia  de
Cruzeiro,  que  “em  determinadas  situações  (…)  encontra
dificuldades  para  atender  o  disposto  na  Lei  11.108/2005,
devido a sérias dificuldades estruturais”, e que a opção por
acompanhante do sexo masculino acaba por criar embaraço à
privacidade  das  demais  parturientes  por  se  tratar  de
alojamento coletivo;

CONSIDERANDO que, além do inquérito civil citado, há
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outros expedientes em trâmite nesta unidade, relatando fatos
assemelhados, o que demonstra que a situação posta, como o
admite a instituição de saúde, não afigura caso isolado;

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 19-J da
Lei n. 8.080/2005, com a redação que lhe foi conferida pela
Lei  11.108/2005,  cabe  aos  serviços  de  saúde  do  Sistema
Único de Saúde (SUS)  assegurar que a parturiente seja
acompanhada por pessoa de sua livre escolha durante
todo  o  período  de  trabalho  de  parto,  parto  e  pós-
parto;

CONSIDERANDO que  a  medida  citada  tem  por
desiderato  resguardar  a  dignidade da  parturiente,  existindo
inúmeros estudos científicos demonstrando a importância do
acompanhamento para a mãe e o nascituro;

CONSIDERANDO que, na definição de Ingo Wolfgang
Sarlet  (Dignidade  da  Pessoa  Humana  e  Direitos
Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p.62), a dignidade da
pessoa humana diz com  “a qualidade intrínseca e distintiva
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito
e  consideração  por  parte  do  Estado  e  da  comunidade,
implicando,  neste  sentido,  um  complexo  de  direitos  e
deveres fundamentais  que asseguram a pessoa tanto contra
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para
uma  vida  saudável,  além  de  propiciar  e  promover  sua
participação ativa e co-responsável nos destinos da própria
existência  e  da  vida  em  comunhão  com  os  demais  seres
humanos”;

CONSIDERANDO que,  nos  moldes  da  disposição legal
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citada,  é direito da parturiente a escolha da pessoa que irá
acompanhá-la durante o período de trabalho de parto e pós-
parto, independentemente do gênero do acompanhante, não
se  justificando  a  restrição  a  que  a  parturiente  se  faça
acompanhar por pessoa do sexo masculino;

CONSIDERANDO que a vedação a que a parturiente se
faça  acompanhar  por  pessoa  do  sexo  oposto  implica,  em
verdade, franco descumprimento à norma insculpida no art.
19-J da Lei n. 8.080/2005;

CONSIDERANDO que a matéria foi regulamentada pela
Resolução-RDC n. 36, de 03 de julho de 2008, que dispõe
sobre  o  Regulamento  Técnico  para  Funcionamento  dos
Serviços  de  Atenção  Obstétrica  e  Neonatal,  e  é  de
observância  geral  e  irrestrita  pelos  estabelecimentos  que
viabilizem os serviços de atenção obstétrica e neonatal, sejam
estes  públicos  ou privados,  civis  ou militares,  funcionando
como serviço de saúde independente ou inserido em hospital
geral,  incluindo  aqueles  que  exercem  ações  de  ensino  e
pesquisa;

CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução-RDC
n. 36, de 03 de julho de 2008, as instituições devem assegurar
a privacidade da parturiente e do acompanhante durante o
ato do parto, mediante adoção de “medidas que garantam a
privacidade visual de cada parturiente, seu recém nascido e
acompanhante,  quando  instalado  ambiente  de  alojamento
conjunto para mais de uma puérpera”;

CONSIDERANDO que eventuais dificuldades estruturais
da  unidade  não  podem  constituir  empecilhos  ao
cumprimento  da  norma  legal,  cabendo  à  instituição
promover as medidas necessárias ao bom e fiel cumprimento
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da lei;

CONSIDERANDO que cabe à Santa Casa de Misericórdia
de Cruzeiro adaptar os  alojamentos coletivos destinados ao
período  anterior  e  posterior  ao  parto,  com  medidas
estruturais  mínimas  a  viabilizar  o  exercício  do  direito  das
parturientes;

CONSIDERANDO  que  as  medidas  citadas  não  impõe
necessariamente a reforma das instalações, sendo bastante e
suficiente a aquisição de cortinas de separação entre os leitos,
cujo  custo  não  é  elevado,  e  atende  perfeitamente  ao
isolamento visual de que trata a norma citada;

CONSIDERANDO que o isolamento visual em referência
garante a dignidade da parturiente, à falta de uma estrutura
de alojamento individual ou da existência de um leito PPP
(pré-parto, parto e pós-parto);

CONSIDERANDO  que a  retirada  do acompanhante  da
sala de parto, há que ser respaldada em fatores clínicos, cuja
explicitação em prontuário é crucial a que se afaste alegação
de descumprimento da legislação por parte da instituição de
saúde e dos profissionais responsáveis pelo atendimento;

CONSIDERANDO que, consoante se observa da resposta
apresentada  pela  Santa  Casa  de  Misericórdia  no  bojo  do
expediente em epígrafe, não houve devida anotação quanto
às razões pelas quais a paciente Sílvia Ambrósio Nogueira de
Sá Marçal teve negado o direito a ser acompanhada por seus
familiares durante o parto, a endossar a conclusão de que tais
registros não são devidamente formalizados nos prontuários
médicos dos pacientes;
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CONSIDERANDO que  a  anotação  em  prontuário  não
configura  apenas  uma  garantia  ao  paciente,  mas  à  própria
instituição  de  saúde  e  aos  profissionais  responsáveis  pelo
atendimento,  sendo  crucial  a  observância  quanto  à
necessidade  de  que  se  anotem  eventuais  intercorrências
(mormente quando, em razão destas, tiver que ser afastado o
exercício de um direito);

RECOMENDA,  com  fulcro  no  art.  6º,  XX,  da  Lei
Complementar nº 75/93, à Vossa Senhoria que:

a) adote as medidas necessárias a viabilizar o exercício
do direito da parturiente de ser acompanhada antes e
depois  do  parto  por  pessoa  de  sua  escolha,
implementando as medidas necessárias a fim de garantir
o isolamento visual de que trata a Resolução-RDC n.
36, de 03 de junho de 2008;

b) estabeleça, em ato normativo interno ou por outro
meio equivalente, que a retirada do acompanhante da
sala  de  parto  seja  devidamente  documentada  no
prontuário  médico  da  paciente,  explicitando-se  os
fatores clínicos que determinaram o afastamento:

c) cientifique os profissionais de saúde (equipes médica
e  de  enfermagem)  que  trabalham  nesta  instituição
acerca da necessidade de que procedam à anotação de
que trata o item “b”, precedente;

d) que divulgue em local de ampla circulação de pessoas
e de fácil acesso visual, junto ao Setor de Obstetrícia e
Maternidade,  os  termos  da  presente  recomendação,
bem  como  os  eventuais  atos  normativos  internos
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editados no sentido de lhes dar cumprimento; 

A presente recomendação não esgota a atuação do Mi-
nistério Público Federal  sobre o tema, e constitui em mora o destinatário,
bem como os profissionais de saúde que labutam na instituição, sob qualquer
regime, não lhes competindo alegar o desconhecimento da lei  em caso de
inobservância futura do quanto recomendado.

De se destacar que o não acatamento do recomendado
poderá culminar na promoção das medidas judiciais cabíveis.

Assino à Vossa Senhoria o prazo de 30 (trinta) dias para
que informe sobre o acatamento da presente recomendação, e comunique
quais medidas adotadas para seu cumprimento, bem como, se o caso, o cro-
nograma de implementação dos trabalhos. 

Guaratinguetá, 08 de julho de 2015.

Flávia Rigo Nóbrega
Procuradora da República1

1 C:\Users\Administrador\Documents\GroupWise\Recomendacao_acompanhamento a 
parturiente_Santa Casa Cruzeiro_provedor.odt
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