Nota Técnica CEAS/RS e CEDICA/RS
O Conselho Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Sul – CEAS/RS
e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio Grande do
Sul – CEDICA/RS no uso de suas atribuições legais, vem a público manifestar sua
contrariedade ao Termo de Cooperação assinado entre o Ministério Público do
Estado do Rio Grande do SUL – MP/RS, Município de Porto Alegre, por intermédio
da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital
Materno Infantil Presidente Vargas e a Bayer S/A, para implante do DIU Mirena
(Sistema Intrauterino Liberador de Levonorgestrel SIU-LNG, 20 mcg), em “meninas
adolescentes” do Serviço de Acolhimento Institucional no Município de Porto
Alegre/RS.
Para

tanto,

destacam-se

as

seguintes

considerações

pertinentes

a

contrariedade ao Termo referido:
I.

O diagnóstico de incidência de gravidez precoce das adolescentes dos
serviços de acolhimento institucional do Município de Porto Alegre, que
embasou a assinatura do termo, não foi apresentado aos Conselhos;

II.

Em relação à Assistência Social: sendo o Acolhimento Institucional um
Serviço da Proteção Social Especial de Alta complexidade do SUAS, essas
adolescentes devem ser acompanhadas pelos profissionais do referido
serviço e pela rede socioassistencial;

III.

O registro de que foram esgotadas todas as possibilidades de utilização
de outros tipos de contraceptivos, igualmente não foi apresentado, pois
a aplicação do SIU é um procedimento invasivo e delicado, cuja utilização em
adolescentes nulíparas deve ser realizada com cautela, conforme Relatório
de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
no SUS – CONITEC;

IV.

As informações oferecidas foram insuficientes sobre a realização de um
trabalho efetivo de discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos,
bem como sobre prevenção das doenças sexualmente transmissíveis,
visto que a relação sexual sem proteção traz outras consequências, além da
gravidez;

V.

Manter relação sexual com menores de 14 anos, é considerando estupro
de vulnerável (Art. 217-A, Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015, de
2009) e está em elaboração no RS o Plano Estadual de Enfrentamento à
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, a partir das diretrizes do
Plano Nacional de mesma temática;

VI.

O Plano Estadual de Convivência Familiar e Comunitária no RS está
sendo retomado pelo poder executivo, a partir de mobilização conjunta
entre CEAS/RS e CEDICA/RS

VII.

Ausência de participação do controle social, por meio dos Conselhos de
Políticas Públicas, na elaboração do Termo supracitado. Nesse sentido,
a legislação de Porto Alegre/RS embasa as competências dos conselhos de
políticas públicas na deliberação, formulação e acompanhamento das ações
executadas no âmbito do município1;
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*Lei Complementar Nº 352, de 8 de agosto de 1995
Art. 7º – Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social, instância colegiada de caráter permanente
entre Governo e Sociedade Civil, com poder normativo, deliberativo e controlador da política de assistência
social do Município de Porto Alegre.
Art. 8º – Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:
I – deliberar sobre a política municipal de assistência social;
II – fixar diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência Social para o
Município de Porto Alegre, conforme deliberação da Conferência Municipal de Assistência Social;
III – normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada de assistência social;
IX – zelar pela efetivação do Sistema Municipal de Assistência Social;
XI – articular-se com as instâncias deliberativas do Município, tendo em vista a organicidade da política de
assistência social com as demais políticas setoriais para a integração das ações;
* Lei Complementar Nº 628, de 17 de agosto de 2009
Art. 3º A política municipal de defesa dos direitos da criança e do adolescente será executada pelos seguintes
órgãos e instrumento:
I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);
II – Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
III – Conselhos Tutelares; e
IV – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único. O Município de Porto Alegre poderá firmar consórcios e convênios com órgãos públicos e com
entidades privadas, para atendimento regionalizado, mediante autorização do CMDCA.
Art. 31. Compete ao CMDCA:
III – formular a política municipal de proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente,
definindo prioridades e controlando as ações de execução em todos os níveis, ouvido o Fórum Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
IX – opinar sobre o orçamento municipal destinado à assistência social, saúde e educação, quando atinente à
política de proteção à criança e ao adolescente, indicando as modificações necessárias à consecução da
política formulada;
* Lei Complementar Nº 277, de 20 de maio de 1992
Art. 1.º - Fica instituído, em caráter permanente, o Conselho Municipal de Saúde – CMS, Órgão Deliberativo
do Sistema Único de Saúde – SUS.
Art. 2.º - Sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, é de competência do CMS:
I – definir as prioridades de saúde, observadas as normas da Lei Orgânica Municipal;

VIII.

Violação do direito à liberdade no que diz respeito ao direito de voz das
adolescentes, garantida no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº
8.069/902, pois a inserção do SIU, apenas a partir da participação
previamente

autorizada

pelo

Guardião

(Declaração

de

Interesse

e

Autorização – Anexo I, do Termo de Cooperação) não se configura em
conhecimento previamente informado para assinatura pela adolescente
da referida declaração, o que a colocaria a par dos riscos a que estaria
exposta como: hemorragias graves, de contrair Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DSTs, entre tantos outros especificados na bula no próprio
SIU;
IX.

Descumprimento da Recomendação do Relatório da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, Nº 207, abril de
2016 3;

X.

Descumprimento da deliberação final da CONITEC , relativa à Consulta
Pública4;

XI.

Descumprimento da Portaria nº 13, de 11 de abril de 20165, que torna
pública a decisão de não incorporar o Sistema Intrauterino Liberador de

II – estabelecer e aprovar as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde, do
Plano Plurianual e do Orçamento:
III – formular estratégias e controlar a execução da política de saúde;
IV – propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal
de Saúde, acompanhando a movimentação e o destino dos recursos;
V – acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde prestados à população pelos órgãos e entidades
públicas e privadas integrantes do SUS no Município;
VI – definir critérios para a elaboração de contratos ou convênios entre o setor público e as entidades
privadas de saúde, no que tange à prestação de serviço de saúde;
VII – apreciar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior;
2
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: II - opinião e expressão;
3
RECOMENDAÇÃO DA CONITEC
Pelo exposto, os membros da CONITEC presentes, em sua 42ª reunião ordinária, realizada nos dias 02 e 03 de
dezembro, consideraram que as evidências científicas apresentadas não foram suficientes para comprovar
superioridade da tecnologia proposta comparada às tecnologias disponibilizadas no SUS. Os dados
apresentados no modelo econômico não foram representativos da realidade brasileira e foram baseados em
estudos diferentes dos apresentados na seção 3.1 Evidência clínica. Além disso, a incorporação do SIU-LNG
geraria um impacto orçamentário de aproximadamente R$ 42 milhões em cinco anos sem que algum benefício
clínico tenha sido demonstrado. A matéria será disponibilizada em Consulta Pública com recomendação
preliminar não favorável à incorporação.
4
Os membros da CONITEC presentes na reunião do plenário do dia 03/03/2016 deliberaram por recomendar a
não incorporação do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg para anticoncepção em mulheres
de 15 a 19 anos de idade. O representante CFM se absteve de votar por alegar conflito de interesse com o
tema. Foi assinado o Registro de Deliberação n˚177/2016.
5
Art. 1º Fica não incorporado o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg para anticoncepção em
mulheres de 15 a 19 anos de idade, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Levonorgestrel 52 mg para anticoncepção em mulheres de 15 a 19 anos de
idade, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS;
XII.

Descumprimento do Art. 8º, do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/1990, com redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016, no que diz
respeito a assegurar a todas as mulheres o acesso aos programas e
políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo 6, pois há um
recorte definido para as adolescentes em situação de acolhimento
institucional do Município de Porto Alegre e não para todas as mulheres que
necessitam de atendimento através do SUS;

XIII.

À não

especificação

no

Termo

de

Cooperação da

idade

das

adolescentes dos serviços de acolhimento institucional do Município de
Porto Alegre, a serem incluídas no procedimento de implantação do
contraceptivo SIU;
XIV.

O diagnóstico do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do
Adolescente do RS – PDDHCA/RS, aprovado pelo CEDICA/RS em 26 de
junho do ano corrente, na secção “Saúde”, indicou que “o número de mães
com 10 a 17 anos de idade diminuiu 35,7% no período de 2001-15, passando
de 15.547 em 2001, para 9.995 em 2015. A proporção de mães também
apresentou queda, com variação de 31%, caindo de 9,7% para 6,7% (gráfico
4.3.1.2.1)”. Ao mesmo tempo, o diagnóstico também demonstrou que “o
número de casos de HIV/AIDS notificados no Estado,[...] apresenta uma
tendência de aumento para todas as faixas etárias consideradas, exceto para
as crianças de 5 a 9 anos. A mais significativa é a taxa para as pessoas de
15 a 19 anos, cujos valores passaram de 4,122 em 2007 para 38,168 por
cem mil em 2015, um crescimento de 826%. [...] As taxas de notificação de
casos de HIV/AIDS das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos cresceram
543% no período, passando de 0,223 para 1,431 por cem mil no período
analisado.” E que “conforme os dados do gráfico 4.3.2.2.1, verifica-se um
acréscimo acentuado no número de casos de sífilis adquirida notificados no
SINAN, entre pessoas de 15 a 19 anos de idade, no período de 2010 a 2016,
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Art. 8 É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de
planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao
puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016).

demandando atenção especial do poder público para a prevenção destas
ocorrências”7. Tais dados apontam para a necessidade de continuar o
investimento em políticas preventivas à ocorrência de gestação na
adolescência, como também e necessário potencializar o investimento em
políticas de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis.

Diante das considerações acima citadas, salientamos que a forma como se
deu

a assinatura do Termo sem o conhecimento dos Conselhos Municipais de

Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Saúde, fere a
Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/1990) e a responsabilidade do controle social que deveria deliberar, formular
e acompanhar as ações da gestão pública, em âmbito municipal na aprovação do
planejamento e acompanhamento das políticas públicas direcionadas para criança e
adolescente. Dessa forma, somos contrários e este Termo e solicitamos a
suspensão do mesmo pensando na Integridade física e contra qualquer forma de
violação de direitos destas adolescentes, afim de que possamos continuar o diálogo
com o Ministério Público do Estado do RS no sentido de criar fluxos preventivos à
gravidez na adolescência e procedimentos adequados à faixa etária das e dos
adolescentes no que tange aos direitos sexuais e reprodutivos.

Porto Alegre, 17 de julho de 2018.

7

A versão final do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente do Rio Grande do Sul –
PDDHCA/RS está disponível em: http://www.sdstjdh.rs.gov.br/upload/arquivos/201807/06132147-planodecenal-dos-direitos-humanos-da-criancas-e-do-adolescente-do-rs.pdf

