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NOTA TÉCNICA Nº 01/2020 – Comissão de Políticas Públicas e Comissão de Atos 

Normativos/CEPD 

 

Em: 01/04/2020. 
 

Da necessidade de garantir as 

especificidades do segmento de pessoas 

com deficiência no âmbito das ações de 

prevenção, combate e tratamento do 

novo Coronavírus, e outras situações 

decorrentes do processo de pandemia. 

 

 

 

1 - RELATÓRIO 

 
O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

Maranhão, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, fiscalizador e normativo das 

políticas públicas para as pessoas com deficiência em nosso Estado, através da Comissão 

de Políticas Públicas e da Comissão de Atos Normativos, considerando que a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) declarou estado de pandemia do COVID-19; que o Ministério da 

Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus; que o Governo do Estado do Maranhão já iniciou 

a adoção de procedimentos e regras para fins de prevenção da transmissão do COVID-19; 

que o segmento de pessoas com deficiência é particularmente vulnerável diante da pandemia, 

sendo boa parte pertencente ao grupo de alto risco; e que a Relatora Especial para os Direitos 

das Pessoas com Deficiência da ONU já denunciou que pouco tem sido feito para 

proporcionar a orientação e os apoios necessários às pessoas com deficiência durante a atual 

pandemia do COVID-19, decidiu elaborar a presente nota técnica sobre a necessidade de 

garantir as especificidades do segmento de pessoas com deficiência no âmbito das ações 

de prevenção, combate e tratamento do novo Coronavírus, e outras situações 

decorrentes do processo de pandemia, com base nas orientações do Ministério da Saúde e 

do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nas recomendações do 
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Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), na legislação 

vigente e em dados oficiais. 

 

 

 

 

 
2 - FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

primeiro tratado de direitos humanos recepcionado com status de emenda constitucional 

pelo ordenamento jurídico brasileiro, reza no art. 10 que os Estados Partes tomarão as 

medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício do direito à vida pelas pessoas 

com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Por sua vez, 

em seu art. 11, a Convenção estabelece que os Estados Partes tomarão as medidas 

necessárias para assegurar a proteção e a segurança das pessoas com deficiência que 

se encontrarem em situações de risco, emergências humanitárias e ocorrência de 

desastres naturais. Tratando especificamente sobre o direito à saúde, o art. 25 assegura 

às pessoas com deficiência o acesso aos serviços de saúde, sem discriminação baseada 

na deficiência.  

Lado outro, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 

13.146/2015) garante em seu art. 9º o atendimento prioritário à pessoa com 

deficiência, que no caso dos serviços de emergência públicos e privados será 

condicionado aos protocolos médicos (art. 9º, §2º). O atendimento prioritário inclui a 

disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam 

atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9ª, III) e o acesso 

a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis (art. 9ª, V). 

O art. 10, por sua vez, estabelece que em situações de risco, emergência ou estado de 

calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável. 

Considerando as particularidades inerentes à condição de pessoa com deficiência, o art. 

18, §4º, VI, assegura que os serviços de saúde respeitem a especificidade da pessoa 
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com deficiência e forneçam informação adequada e acessível. O art. 25 também 

assegura a acessibilidade nos serviços de saúde públicos e privados.  

Neste sentido, e considerando a conjuntura de pandemia do novo Coronavírus, 

que se trata de um vírus de alta taxa de transmissibilidade que causa infecções 

respiratórias e que ainda não conta nem com vacina e tampouco com tratamento 

específico, e considerando ainda que a informação adequada tem sido a melhor 

forma de prevenção encontrada pelos governos, que vêm divulgando as estratégias de 

proteção, tais como o isolamento social, higienização das mãos, etiqueta da tosse, 

distância mínima, entre outras, revela-se primordial garantir que a informação chegue 

para todos, o que só será possível com a garantia dos formatos acessíveis (LIBRAS, 

audiodescrição, linguagem intuitiva).  

Além da acessibilidade comunicacional, é fundamental também que as 

orientações de proteção divulgadas contemplem as particularidades das pessoas com 

deficiências, devendo os Estados e municípios divulgar orientações específicas, tais 

como as constantes na cartilha divulgada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos, que incluem a higienização dos objetos utilizados com frequência 

(aro de impulsão de cadeira de rodas, joystick, órteses e próteses, bengalas, muletas, 

andadores, etc.); maior supervisão a pessoas com deficiência intelectual; orientação de 

que a pessoa surda evite tocar o rosto durante a conversação; orientação de que a pessoa 

com deficiência visual, ao receber ajuda, procure tocar no ombro da outra pessoa, 

evitando as mãos e cotovelos; orientações aos cuidadores; etc. 

Para além das orientações de proteção específicas ao segmento de pessoas com 

deficiência, fundamental que seja garantido o atendimento prioritário às pessoas com 

deficiência nas Unidades de Atendimento em Saúde, como assegura a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência e como recomenda o Conselho Nacional dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CONADE), de forma que é relevante que sejam 

construídos protocolos de atendimento para a garantia deste direito, que observem 

inclusive os recursos necessários para a garantia da igualdade de condições.  

Ademais, como recomendou o Ministério da Saúde às Redes de Cuidados à 

Saúde da Pessoa com Deficiência, através da Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa 

com Deficiência/DAET/SAES/MS, é fundamental que os serviços de reabilitação em 

funcionamento identifiquem o público de risco e os orientem ao isolamento, bem 
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como que estes serviços estabeleçam protocolos ou restrições para acesso aos 

pacientes, visando evitar aglomerações, e também que informem as secretarias de 

saúde os pacientes identificados como grupo de risco e casos suspeitos e garantam a 

todos os profissionais da reabilitação a utilização dos equipamentos de proteção 

individuais (EPI’s). 

Por fim, considerando as particularidades inerentes à condição de pessoa com 

deficiência, importante que sejam construídos protocolos clínicos específicos voltados 

ao segmento de pessoas com deficiência, por tipo de deficiência, visto que as 

especificidades devem ser consideradas no que tange à emergência em saúde pública 

pela infecção humana pelo COVID-19, conforme garante o art. 18, §4º, VI, da Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015). 

No que diz respeito às outras situações decorrentes da pandemia, tais como a 

necessidade de medidas econômicas emergenciais, importante que os Estados e 

municípios tenham atenção especial ao segmento de pessoas com deficiência, visto que 

estas pessoas em sua enorme maioria não estão incluídas no mercado de trabalho 

formal, como apontam os dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS do 

Ministério do Trabalho. Segundo dados da RAIS 2017, apenas 403.255 pessoas com 

deficiência estão empregadas, o que corresponde a menos de 1% das 45 milhões de 

pessoas com deficiência no país. Lado outro, somente cerca de 2,6 milhões de pessoas 

com deficiência recebem o Benefício de Prestação Continuada no país (REPORTER 

BRASIL, 2019). Além disto, segundo aponta a ONU, ter alguma deficiência aumenta o 

custo de vida em cerca de um terço da renda, em média.  

Daí a importância da inclusão de pessoas com deficiência e suas 

organizações nos pacotes e medidas financeiras de estímulo econômico que o 

Estado, municípios e iniciativa privada apresentem à população, tais como bolsas 

para qualificação, benefícios, subsídios para a compra de itens e/ou isenção, adiamento 

de despesas comuns, participação em editais, entre outras.  

Insta destacar ainda que, como as pessoas com deficiência estão em situação de 

maior vulnerabilidade, visto que muitas apresentam maior risco de agravamento das 

condições de saúde diante da pandemia, ou porque têm restrições respiratórias, ou 

dificuldades de comunicação, ou condições autoimunes, que apresentam doenças 

associadas como diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, pulmão, rim e 
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doenças neurológicas, o Ministério Público do Trabalho sustenta na Nota Técnica 

Conjunta 07/2020 a garantia do home office ou, no caso de impossibilidade do home 

office, a dispensa do comparecimento ao local trabalho com remuneração 

garantida através de licença remunerada ou antecipação de férias ou concessão de 

férias coletivas ou antecipação de feriados ou banco de horas. 

Outra área diretamente relacionada com a do trabalho é a da educação, que 

historicamente apresenta enormes barreiras aos estudantes com deficiência, em 

decorrência da ausência de acessibilidade plena, seja no que se refere ao meio físico, 

às barreiras metodológicas ou atitudinais. Completar a escola primária é um desafio 

maior para as crianças com deficiência, visto que, como aponta a ONU, apenas 45% 

(meninos) e 32% (meninas) completam o ensino primário nos países em 

desenvolvimento, o que impacta diretamente na baixa inserção no mercado de trabalho. 

Neste sentido, fundamental que as redes de ensino públicas e privadas neste momento 

de pandemia do novo Coronavírus garantam a educação continuada dos alunos com 

deficiência, com a garantia inclusive dos recursos de acessibilidade necessários. 

Finalmente, levando em conta que dados da ONU evidenciam que a população 

com deficiência tem 1,5 vezes mais chances de ser vítima de abuso sexual e 4 a 10 

vezes mais probabilidade de vivenciar maus tratos quando criança, sendo, portanto, uma 

realidade a violência intrafamiliar, e também que este público tem maior dificuldade 

em acessar serviços e obter intervenção da polícia, proteção jurídica ou cuidados 

preventivos, seja por problemas de mobilidade ou barreiras na comunicação, importante 

que neste momento de pandemia, em que a violência intrafamiliar é potencializada 

pelo isolamento social, que seja dada atenção especial ao segmento de pessoas com 

deficiência nas ações de prevenção, combate e proteção à violência e/ou abuso. 

Diante do exposto, passa-se a expor recomendações. 

 
3 - RECOMENDAÇÕES 

 

 

01) Providenciar que as orientações de proteção sobre o COVID-19 divulgadas 

contemplem as particularidades das pessoas com deficiência, devendo haver 

a divulgação de orientações específicas, tais como: a) Orientações voltadas 
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aos cuidadores e/ou atendentes pessoais das pessoas com deficiência sobre 

higienização redobrada e necessidade de uso dos equipamentos de proteção 

individuais (EPI’s); b) Orientações voltadas aos cuidadores e/ou atendentes 

pessoas e/ou familiares sobre a necessidade de atenção e monitoramento 

redobrado a pessoas com deficiência intelectual, especialmente pessoas com 

quadro neurológico sem comunicação ou autonomia, pois estas podem 

apresentar sintomas específicos associados à infecção pelo novo Coronavírus, 

tais como piora brusca no quadro geral de saúde, perda de memória e/ou 

confusão mental, perda de mobilidade e força, fadiga repentina; c) 

Orientações de higienização dos objetos utilizados com frequência (aro de 

impulsão de cadeira de rodas, joystick, órteses e próteses, bengalas, muletas, 

andadores, etc.); d) Orientação de que a pessoa surda evite tocar o rosto 

durante a conversação; e) Orientação de que a pessoa com deficiência visual, 

ao receber ajuda, procure tocar no ombro da outra pessoa, evitando as mãos e 

cotovelos; f) Entre outras. 

02) Providenciar que todas as informações postadas sobre o COVID-19 nas redes 

sociais em formato de imagem (ex: banner informativo) sejam acompanhadas 

de legenda descritiva para torná-las acessíveis às pessoas com deficiência 

visual; 

03) Providenciar que em qualquer publicidade em vídeo e/ou televisiva sobre o 

COVID-19 conste legenda em português e em Libras; 

04) Providenciar que os documentos disponibilizados nos sites sobre o COVID-

19 sejam editados em Libras e áudio sempre que possível; 

05) Providenciar a garantia do atendimento prioritário às pessoas com deficiência 

nas Unidades de Atendimento em Saúde; 

06) Providenciar que os serviços de reabilitação em funcionamento identifiquem 

o público de risco e os orientem ao isolamento; que estabeleçam protocolos 

ou restrições para acesso aos pacientes; que informem as secretarias de saúde 

os pacientes identificados como grupo de risco e casos suspeitos; que todos 
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os profissionais da reabilitação utilizem os equipamentos de proteção 

individuais (EPI’s). 

07) Providenciar que sejam construídos protocolos clínicos específicos voltados 

ao segmento de pessoas com deficiência, por tipo de deficiência, e que 

contemplem também as necessidades das pessoas com doenças raras e 

síndromes; 

08) Providenciar que sejam contabilizados os casos de pessoas com deficiência, 

por tipo de deficiência, contaminadas e que vierem a óbito em decorrência da 

Covid-19; 

09) Providenciar a garantia às pessoas com deficiência e suas famílias de 

materiais de higiene, materiais de uso contínuo e equipamentos de proteção 

individuais (EPI’s);  

10) Garantir o acesso a medicamentos e receituário para pessoas com deficiência 

do grupo de risco que não podem interromper o uso regular dos remédios;   

11) Apresentar canais de contatos para comunicação entre órgãos públicos e 

pessoas com deficiência e/ou seus representantes: telefone, e-mail, 

WhatsApp, incluindo atendimento de saúde no formato de telessaúde; 

12) Incluir pessoas com deficiência e suas organizações nos pacotes e medidas 

financeiras de estímulo econômico que o Estado, municípios e iniciativa 

privada apresentem à população, tais como bolsas para a qualificação, 

benefícios, subsídios para a compra de itens e/ou isenção, adiamento de 

despesas comuns, participação em editais, outros. 

13) Afastar do trabalho presencial pessoas com deficiência, que atendam a Lei de 

Cotas ou não, com a garantia de sua remuneração e emprego;   

14) No campo da educação e saúde atender rigorosamente as medidas 

apresentadas pela OPAS/OMS/MS/MEC, inclusive as apresentadas para 

profissionais de saúde e as apropriadas que assegurem a educação continuada 

dos alunos com deficiência; 
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15) Promover ações de prevenção, combate e proteção de pessoas com 

deficiência em relação à violência e/ou abuso promovidos por cuidadores, 

familiares e a violência institucional;  

16) Apoiar e agir em parceria com as redes que incluam representações de 

pessoas com deficiência, como conselhos e organizações da sociedade civil, 

nas ações de proteção e prevenção do bem estar da população com 

deficiência; 

 

4 - CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, concluímos a presente nota técnica recomendando que o Estado e 

os Municípios tomem as medidas cabíveis, dentre as quais, na medida do possível, as 

aqui sugeridas, para a efetiva garantia das especificidades do segmento de pessoas com 

deficiência no âmbito das ações de prevenção, combate e tratamento do novo 

Coronavírus e outras situações decorrentes da pandemia. 
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