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DA REUNIÃO PLENÁRIA CES – 03/2018 – DATA:13/março/2018
REF.: PAUTA 2. GT do Teste do Pezinho: Não-renovação do convênio SESRJ/APAE-RJ – JUSTIFICATIVA GRUPO DE TRABALHO DO TESTE DO PEZINHO
PARA NÃO-RENOVAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A APAE E A SES/RJ
PEDIDO DE VISTAS:
SOLICITANTES: Miroval, Bebel, Harley,Denise e Newton
Apresentação e apreciação do parecer da Consª Denise e Consº Newton.
O PROGRAMA ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL/RJ – TESTE DO PEZINHO
[A descontinuidade, a suspensão da Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) e a
dasassistência aos Recém-Nascidos do Estado do Rio de Janeiro no período entre
junho de 2016 e jan./fev. de 2017].
A SES-RJ,a principal responsável pela contratação, e a APAE-RJ, a empresa
contratada, deixaram de cumprir o objeto do contrato. Triagem Neonatal exigida por
lei, deixou de ser feita. Caso haja a confirmação de doenças, os casos suspeitos
devem ser submetidos a exames mais específicos. Com o diagnóstico positivo, os
pacientes devem ser encaminhados para a primeira consulta com o médico
especialista no prazo ideal de 15 dias para a doença Fenilcetonúria, 10 dias para a
doença por Hipotireoidismo Congênito, 30 dias para a Doença Falciforme e 30 dias
para d Fibrose Cística. Quanto mais cedo as doenças forem identificadas e tratadas,
maior a possibilidade de evitar sequelas nas crianças, como deficiência mental,
microcefalia, convulsões, deficiência mental, comportamento autista, fibrosamento
do pulmão, crises epiléticas, perda auditiva entre outras complicações e até a morte.
Por razões claramente fundamentadas em conflitos de interesses e núcleos de
interesses político-partidário-eleitorais, a SES-RJ e o CEOMA, com a má gestão e
o irresponsável critério de habilitação nas tomadas de decisões e o desvio da Fonte
225/FNS resultaram,certamente, na crise de desassistência aos recém-nascidos
vivos e, por descumprimento pela contratada APAE/RJ, do acordado e das suas
obrigações contratuais descritas na CLÁUSULA QUARTA do contrato Nº 005/2017,
consequentemente, causando agravos, preocupações e prejuízo aos 104358
bebês e suas famílias e, manifestação de danos irreparáveis na saúde, inclusive
causa de mortes de bebês portadores de doenças por anomalias congênitas e
geneticamente determinadas que foram privados do Teste do Pezinho não terem
sido analisados em tempo oportuno para a detecção e diagnóstico presuntivo das
patologias ou doenças congênitas incluídas no PNTN.
Casos de internações em unidades ou centros de tratamento intensivo pediátrico e
óbitos podem estar subnotificados. Manipulações de resultados, ocultação de
indicadores de testes realizados, de dados epidemiológicos clínicos e a falta de
transparência são instrumentos utilizados pelo Secretário de Estado de Saúde/RJ,
Luiz Antonio de Souza Teixeira Junior para manter e renovar o contrato. Muitos
agravos com morbidade e mortalidade já atingiram bêbes. A investigação se há o
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“crime federal e o crime estadual” contra a saúde de milhares de bebês deve ser
instaurada por parte das famílias desses bebês, as ações judiciais de reparação
por perdas, danos e doenças ocorridas bem como as ações policiais e inquéritos
devem acontecer
para o julgamento e o ajuizamento de decisão punitiva por
acometimento do ilícito e como medida de impedir a sua recorrência.
O CES-RJ - Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro é co-responsável pela
elaboração e atualização das políticas estaduais de saúde, incluindo fiscalização e
controle das ações e serviços de saúde de qualquer natureza, como também dos
aspectos econômicos e financeiros no âmbito do Sistema Único de Saúde no Estado
do Rio de Janeiro, sendo suas resoluções homologadas pelo chefe do Poder
Executivo nos termos do item XII quarta diretriz da Resolução 453 do CNS, de 10 de
maio de 2012, segundo o Capítulo I - DA NATUREZA DO CONSELHO ESTADUAL
DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CES/RJ (Art. 1º) e o Capítulo II DA COMPETÊNCIA, Art. 2º - Compete ao Conselho Estadual de Saúde na Alíneas I.
Participar da elaboração do planejamento governamental no setor de saúde
expresso nos planos plurianual (PPA), lei de diretrizes orçamentárias (LDO), lei
orçamentária anual (LOA) e Plano Estadual de Saúde (PES), fiscalizando sua
execução; V. Analisar e aprovar contratos com o setor privado da área de
saúde, consórcios e convênios com o setor público de saúde, acompanhando
e controlando a execução deles, podendo propor suas rescisões; IX. Analisar e
fiscalizar procedimentos e execução da política de insumos, aquisição de
produtos farmacêuticos, de equipamentos e obras no setor de saúde estadual
com recursos do FES e de outras receitas incorporadas à saúde; XVIII. Analisar
e dar pareceres nas matérias que lhes forem encaminhadas pelo Secretário de
Estado de Saúde, bem como, pelos seus conselheiros, cidadãos e pela
Sociedade Civil Organizada; XIX. Receber, analisar e encaminhar aos órgãos
competentes denúncias formalizadas por cidadãos e/ou entidades, Conselhos
Municipais de Saúde e outros conselhos de direitos e de políticas públicas;
Com uma afirmação “impositiva”, independente da aceitação de outrem, o
Conselheiro, Presidente em exercício
do CESMauríco Carlos Ribeiro,
em
Colegiado Pleno do CES-RJ - PLENO EXTRAORDINÁRIO CES/RJ - 20/02/2018 declarou que o Secretário de Estado de Saúde, Luiz Antonio e Souza Teixeira Junior
assinará APAE-RJ terá renovação de contrato com a APAE-RJ para a prestação de
serviços de triagem neonatal.
O Gestor CES/RJ Secretaria de Estado de Saúde e Presidente/CES (Ofício GS
254/16) Luiz Antonio e Souza Teixeira Junior estará infringindo o Regulamento do
CES-RJ e, principalmente, violando os princípios legais em situação de rescisão
contratual pelo não cumprimento do objeto do próprio contrato CES-RJ/APAE-RJ
Nº005/2017, [12ª Clausula: da Rescisão em referencia nos termos dos artigos 77 e
80 da Lei no. 8666/93.
O Secretário Estadual de Saúde,Luiz Antonio de Souza Teixeira Juniornão deve
assinar pela renovação de contrato com a APAE/RJ em razão do não cumprimento
do objeto e das obrigações da contratada - a APAE-RJ - ou seja, pela inexecução
dos serviços, total ou parcial e pela execução imperfeita cometendo o ato de
infringir a Lei do Ato Médico e o Código de Ética Médica, seus Princípios [IX, X, XIV,
XVI, XX], seus Direitos [III e IV], e a sua Responsabilidade Profissional [Art. 1º, Art.
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20 e Art. 21] uma vez que o Responsável Técnico pelos exames do Teste do
Pezinho possui Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina:
.
O CES-RJ, O CONTROLE SOCIAL E AS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS DE DEFESA
AOS PORTADORES E PACIENTES COM AS DOENÇAS DETECTÁVEIS NO
PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL REIVINDICAM:
- Que a SES-RJ sancione, em caráter irrevogável, a APAE/RJ com a rescisão
do contrato, a proibição de renovação de contrato, de aplicação de termo
aditivo e de participação em licitação e contratação com a Administração
Pública em razão da 12ª Cláusula do Contrato nº 005/2017 para a contratação
de Serviços de Referência em Triagem Neonatal, firmado entre o Estado do Rio
de Janeiro, por intermédio da SES-RJ e a APAE-RJ, que trata da RESCISÃO
CONTRATUAL, §1º, §2º e §3º e da 13ª Cláusula que trata das SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
§1º a §19º pelo não
cumprimento do objeto e das obrigações da contratada, ou seja, pela
inexecução dos serviços, total ou parcial e pela execução imperfeita que
sujeitará o contratado à penalidades que deverão ser graduadas de acordo
com a gravidade da infração, a exemplo, da suspensão temporária da
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública;
- Que o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da sua SES-RJ Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro garanta que não haverá, em
hipótese alguma, a descontinuidade, a suspensão da Triagem Neonatal (Teste
do Pezinho) e a dasassistência aos recém-nascidos noo Estado do Rio de
Janeiro ao estabelecer pela rescisão do contrato no. 005/2017 devendo manter
a todas as exigências legais obrigatórias e vigentes de habilitação e
credenciamento como SRTN - Serviço de Referencia em Triagem Neonatal;
- Que a SES-RJ determine em caráter de urgência e o prazo, não maior que 120
(cento e vinte) dias, pela reativação da capacitação, uniformização e a
integração dos Serviços de Referência em Triagem Neonal da Rede Estadual
de Triagem Neonatal do Rio de Janeiro e Unidades Estaduais especializadas
em SRTN e Laboratórios Especializados em Triagem Neonatal (LETN), o
IEDE - INSTITUTO ESTADUAL DE ENDOCRINOLOGIA LUIZ CAPRIGLIONE, o
HEMORIO – INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA “ARTHUR DE
SIQUEIRA CAVALCANTI” e o IVB - INSTITUTO VITAL BRAZIL para garantir,
com qualidade,
os exames, o acompanhamento, o aconselhamento e,
irrestritamente,
os encaminhamentos para tratamento aos Serviços de
Referência APAE – RJ (Fenilcetonúria e Hipotireoidismo), HEMORIO (Doenças
Falcêmicas e Hemoglobinopatias), IEDE (Hiperplasia Suprarenal Congênita e
Biotinidase) e IFF (Fibrose Cística);
- Que a SES-RJ requeira ao MP-RJ fazer uma Auditoria no Programa Estadual
de Triagem Neonatale no CEOMA TN-RJ – Centro Estadual Operacional de
Monitoramento e Acompanhamento em Triagem Neonatal do Estado do Rio de
Janeiro e no contrato Excepcionais do Rio de Janeiro porque:
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1.Houve a descontinuidade e suspensão da Triagem Neonatal (Teste do
Pezinho) e a desassistência aos 104358 Recém-Nascidos Vivos do Estado do
Rio de Janeiro no período entre junho de 2016 e jan./fev. de 2017; e
2. A empresa contratada APAE-RJ deixou de cumprir o objeto e as suas
obrigações de contratada, ou seja, a inexecução dos serviços, total ou parcial
e a execução imperfeita na Triagem Neonatal/Teste do Pèzinho.
- Que a SES-RJ referende e homologue a abertura de processo de fiscalização e
auditoria e transparência pública pela suspensão da Triagem Neonatal (Teste do
Pezinho) por interrupção do fornecimento dos “kits” e insumos pelos fornecedores),
a partir do segundo semestre de 2016 até fevereiro de 2017 o que parece constituirse em crime contra à Saúde Pública e contra os recém-nascidos vivos por não
ter havido a garantia da Triagem Neonatal no Estado do Rio de Janeiro de
responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do
Município do Rio de Janeiro por, ambas as Secretarias de Saúde, permitirem,
omitirem e/ou não fiscalizarem o desvio de repasses da Fonte 225, do Fundo
Nacional de Saúde legal e exclusivamente dirigida para a Triagem Neonatal/Teste
do Pezinho do Programa Primeiros Passos (PPP) do IEDE/HEMORIO
desestruturando o Protocolo de Referencia do MS/SUS/PNTN por má gestão
comprovada;
- Que a SES-RJ acate a competência do CES-RJ na análise e aprovação dos
contratos com o setor privado da área de saúde e consórcios e convênios com o
setor público de saúde, acompanhando e controlando a execução deles, podendo
propor suas rescisões [CAPÍTULO II, Art. 2º];
- Que a SES-RJ entregue ao DENASUS - Departamento Nacional de Auditoria do
SUS a solicitação de Auditoria na Triagem Neonatal no Estado do Rio de Janeiro e
nos Serviços de Referencia em Triagem Neonatal e Assistencia aos bêbes com
diagnóstico positivo nos “teste do pezinho” para apurar e investigar por autoridade
competente com vistas a concluir se houve crime e quem são os responsáveis e os
co-responsáveis, contra a Saúde Pública, contra os 104.358 recem-nascidos vivos
que não tiveram seu direito de acesso ao resultado em tempo oportuno da Triagem
Neonatal, e contra as 147 crianças estimadas como portadoras das 6 (seis) doenças
investigadas pelas evidências científicas de series históricas de anos anteriores, que
ainda se encontram sem acesso ao resultado e aos cuidados de saúde inerentes ao
seu quadro clínico;
- Que o CES-RJ/Conselho Estadual de Saúde encaminhe aos órgãos competentes
denúncias formalizadas por cidadãos e/ou entidades, Conselhos Municipais de
Saúde e outros Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas. [Compete ao CES:
XIX - Receber, analisar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias
formalizadas por cidadãos e/ou entidades, Conselhos Municipais de Saúde e outros
conselhos de direitos e de políticas públicas]; e
- Que a SES-RJ apresente ao Colegiado Pleno do CES-RJ a relação de todas as
104.358 crianças advindas do IEDE,triadas e/ou não-triadas[junho/2016 a
fevereiros/2017], como o ônus da prova, para conhecimento e providências na
notificação em epidemiologia clínica dos agravos, da mortalidade, da letalidade, da
morbidade, da prevalência, da incidência neonatal ocorridas pela descontinuidade,
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pela suspensão da Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) e desassistência aos
Recém-Nascidos do Estado do Rio de Janeiro naquele período.
ANEXO I

FILTRO:7424
NUMERO: 2101659
IDADE: 06.06.2017
DATA COLETA: 12.06.17
Entrada: 22.06.17
Emissão: 28.08.17
DATA DO RESULTADO: 28.08.17
MEDICO Dr(a):
POLICLINICA DE ESP. DR. GERALDO MELO – PORCIUNCULA – 694
Matricula:
*RESULTADOS NEGATIVOS E/OU NORMAIS
https://www.saude.rj.gov.br/testedopezinho

ANEXO II
FILTRO:A4586691
NUMERO: 251255
IDADE: 25.07.2016
DATA COLETA: 29.07.16
Entrada:02.06.17
Emissão:11.12.17
DATA DO RESULTADO: 13.11.17
MEDICO Dr(a): (?)
Convênio:CAP 1.0 – Clínica da Família Dona Zica – 621
Matricula: (?)
*FENILCETONÚRIA PESQUISA
RESULTADO: 10,6 mg/dL V.R.: <4,0 mg/dL
SOLICITAMOS NOVA AMOSTRA
https://www.saude.rj.gov.br/testedopezinho
maesmetabolicas<maesmetabolicas@gmail.com
conselho@saude.rj.gov.br

EnfermeiraDENISE RESENDE SANCHES
Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro – SINDENFRJ
Biólogo NEWTON DIAS LOURENÇO
Conselho Regional de Biologia – CRBio-02
Conselheira(o) do CES-RJ/Segmento Trabalhador/Profissional da Saúde
Integrantes do CES/GT-TESTE DO PÈZINHO
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Do Pedido de Vista
Art. 58° - Na leitura da ordem do dia, qualquer Conselheiro (a) poderá pedir
vista do tema para melhor avaliação do ponto de pauta, cabendo ao (a) mesmo
(a) ser relator (a) dessa matéria, cuja discussão sobre o tema será remetida
para a Reunião Ordinária subsequente ou extraordinária á critério do
Colegiado Pleno.
§ Primeiro - Havendo pedido de vista, o Presidente consultará o Pleno se mais
algum (a) Conselheiro (a) deseja utilizar-se do mesmo direito, uma vez que não
haverá um novo pedido de vista do tema em pauta.
§ Segundo - No caso de mais de um Conselheiro (a) pedir vista de um tema,
deverá se reunir com o (a) (s) outro (a) (s) Conselheiro (a) (s) que pediram
vista, para consensuar sobre o assunto. Havendo consenso será feito parecer
conjunto e não havendo o prazo previsto será dividido entre os requerentes.
§ Terceiro - Ocorrendo o pedido de vista do tema a discussão ficará suspensa
automaticamente.
§ Quarto - Os documentos referentes ao tema retirado da Ordem do Dia, em
virtude de pedido de vista, será devolvido à Secretaria Executiva até dois dias
úteis antes da reunião na qual será pautada, para ser disponibilizado aos
conselheiros, acompanhado do parecer emitido pelo (a) Conselheiro (a) que
pediu vista.
§ Quinto - O (A) Conselheiro (a) perde o direito de apresentação e apreciação
do seu parecer, nas seguintes situações:
I. Não cumprimento do prazo estabelecido neste regimento; ou
II. Não comparecimento na reunião designada para tal fim.
§ Sexto - É vedado ao (à) Conselheiro (a) relator (a) designar a outro a
apresentação do seu parecer.

