
RESOLUÇÃO SES Nº 1879 DE 09 DE AGOSTO DE 2019 
 
REGULAMENTA O DEVER DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE DA REDE ESTADUAL DE POSSUIR PROFISSIONAL 
PROFICIENTE EM LIBRAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS SURDAS. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e, 
 
CONSIDERANDO: 
 
o Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, cujo status 
normativo é de equivalente à Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 
 
o Estatuto da Pessoa com Deficiência, previsto na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que em seu art. 24 
assegura à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde e às informações prestadas e recebidas, por meio 
de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação que prevê; 
 
o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), metodologia adotada para a rede estadual de saúde, a qual 
preconiza a qualidade nos processos de atendimento a qualquer perfil de usuário nas unidades de saúde; 
 
que, nos diferentes perfis de usuários, se incluem as pessoas com deficiência, dentre elas as com deficiência 
auditiva, que possuem grande dificuldade de comunicação em qualquer área (administrativa ou técnica) das 
unidades de saúde, o que pode interferir na qualidade de seu atendimento; 
 
a menção, nos termos de referência dos contratos de gestão, do compromisso pela contratada em realizar 
atividades de ensino e educação permanente em saúde específica em alguma área, quando solicitada pela SES/RJ, 
assim como em desenvolver processos e práticas de ensino que proporcionem um bom desempenho da equipe, 
visando melhorar os seus procedimentos minimizando danos ao usuário; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Todas as unidades públicas de saúde estaduais deverão dispor de funcionários capacitados em Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS, 24h (vinte e quatro horas) por dia, nos 07 (sete) dias da semana, para prestar 
atendimentos das pessoas com deficiência auditiva.  
 
Parágrafo Único - Os funcionários capacitados em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS poderão exercer, 
normalmente, outras funções dentro da unidade de saúde, atuando apenas como intérpretes quando houver 
demanda de atendimento ao usuário com deficiência auditiva. 
 
Art. 2º - O nome, escala, contato e setor de lotação dos funcionários que trata essa Resolução devem estar expostos 
em local visível na unidade, e as informações devem ser divulgadas e atualizadas a todas as equipes que prestam 
atendimento administrativo ou técnico nas unidades de origem, assim como à Subsecretaria de Gestão de Atenção 
Integral à Saúde, para que tais funcionários sejam prontamente localizados nas unidades da rede estadual, sempre 
que houver necessidade. 
 
Art. 3º - As unidades de saúde estaduais têm um prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da 
publicação desta Resolução, para capacitar os funcionários e enviar a escala e certificados das capacitações à SMQU 
- Superintendência de Monitoramento e Qualidade das Unidades de Saúde desta SGAIS - Subsecretaria de Gestão 
da Atenção Integral à Saúde, com atualização desses dados a cada 06 (seis) meses, no mínimo. 
 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019 
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Secretário de Estado de Saúde 

 


