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Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2015, às 10 horas, no auditório I do prédio-sede do 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), reuniu-se o Conselho 

Consultivo do INCA (CONSINCA), com as presenças e ausências registradas em folhas 

específicas, anexas a esta ata, para deliberar sobre a pauta do dia, da qual constavam os seguintes 

assuntos: (1) Informes sobre encaminhamentos da reunião de 19/08/2015; (2) Informes 

sobre o Grupo de Trabalho sobre Fosfoetanolamina – Dra. Marisa Breitenbach; (3) Nota 

sobre atendimento radioterápico – Dr. Luis Felipe (4) Calendário anual de datas 

comemorativas da saúde e/ou outros e câncer – Sra. Mônica Torres Lisboa; (5) Informes 

Gerais. O Presidente do Conselho Consultivo do INCA, Dr. Luis Fernando da S. Bouzas, deu 

por aberta à reunião e convidou a mim, Mara Lúcia Palmeirim Corrêa, para secretariá-la. 

Iniciada a sessão, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e se apresentou 

fazendo um breve relato acerca da sua formação e dos cargos que já ocupou. Falou sobre a 

importância do Conselho para o país e da necessidade de fortalecê-lo. Disse, ainda, que foi 

restabelecida a interlocução entre o INCA e o Ministério da Saúde, principalmente, com a 

Secretaria de Atenção à Saúde. Em relação à equipe de gestores do INCA, informou que ainda 

está sendo constituída. Apresentou o Dr. Luis Felipe, diretor-substituto, a Dra. Marisa 

Breitenbach,, Coordenadora de Pesquisa e o Dr. Gélcio Mendes, Coordenador de Assistência. 

Disse que os atuais diretores serão mantidos. Acrescentou que o momento é de restabelecer a 

integração com a força de trabalho institucional. Disse entender que o modelo que integra 

ensino, pesquisa e assistência precisa ser trabalhado de modo integrado, interna e externamente. 

O Presidente do Conselho, após estes comentários, passou à análise do primeiro item da pauta: 

(1) “Informes sobre encaminhamentos da reunião de 19/08/2015”: a) Inclusão no 

CONSINCA: As solicitações feitas pela Sociedade de Nutrição Oncológica e Sociedade 
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Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia foram aprovadas, porém a solicitação da Associação 

Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE) foi negada. As entidades foram informadas. b) 

Atualização da portaria que trata do regimento interno do CONSINCA: o Dr. Bouzas informou 

que será encaminhado para todos para futura aprovação. (2) Informe sobre o Grupo de 

Trabalho sobre Fosfoetanolamina – A Dra. Marisa Breitenbach informou que o Ministério da 

Saúde, por meio da Portaria nº 1.767/GM/MS, de 29 de outubro de 2015, publicada no DOU de 

30/10/2015, instituiu o Grupo de Trabalho (GT) para apoiar as etapas necessárias ao 

desenvolvimento clínico da fosfoetanolamina, cuja coordenação ficou a cargo do Departamento 

de Ciência e Tecnologia (DECIT/SCTIE/MS). A seguir, a Dra. Marisa relatou o plano de ação 

elaborado pelo GT e a apresentou o contexto geral e atualizado acerca da questão (o histórico do 

estudo, a midiatização, a politização e a judicialização). A questão foi discutida sob os seguintes 

aspectos: limites da ciência e da lei, financiamento de pesquisa e responsabilidade, a necessidade 

de regulamentação de questões desse tipo. Após o relato foram feitas as seguintes sugestões: 

Tentar discutir o assunto com o Ministério Público e o Ministério da Justiça, Conselhos de 

Medicina, divulgar nota do CONSINCA para a mídia discorrendo acerca do desserviço que 

prestam em casos como este, encaminhar manifestação para o Ministério da Saúde. 

Encaminhamento: Preparar documento sobre a fosfoetanolamina para o Ministro da Saúde, 

com solicitação de encaminhamento para o MPF e MJ. (3) Nota sobre atendimento 

radioterápico – O Dr. Luis Felipe comentou sobre informações equivocadas divulgadas na 

matéria “Máquina de radioterapia contra câncer de mama está quebrada no Inca”, veiculada no 

Jornal Nacional do dia 07/12/2015. O Dr. Luis Felipe informou que foi feito um comunicado, 

divulgado na Intranet do INCA, no dia 09/12, (cópia distribuída para os participantes do 

CONSINCA), prestando esclarecimentos, a fim de evitar um cenário de insegurança entre os 

pacientes do INCA. (4) Calendário anual de datas comemorativas da saúde e/ou outros e 

câncer – A Sra. Mônica Torres Lisboa. Antes de passar a palavra, o Dr. Bouzas disse que 

incluiu este item na pauta pela importância de haver uma pró-atividade no que diz respeito a 

programar, com antecedência, ações e eventos relativos a datas comemorativas da área da saúde 

e afins, criando, assim, fóruns de discussão de modo a passar informações corretas para a 

população. Sra. Mônica apresentou as datas comemorativas e o planejamento das ações. Foram 

feitos os seguintes comentários e sugestões: Necessidade de haver um pensamento crítico em 

relação às datas comemorativas, trabalhar as ações em conjunto com as sociedades na busca de 

consenso e permear a questão da humanização em todas as ações. O Dr. Bouzas convidou os 
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participantes a sugerirem, posteriormente, inserções que achassem necessárias. (5) Informes 

gerais: A Dra. Inez pediu a palavra para responder comentários feitos na reunião de 19/08/2015, 

a seguir transcritos: a) “... as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas em Oncologia não deram 

conta das questões pediátricas.”; b) “... há equívocos nas diretrizes relativas ao câncer retal”. 

Quanto ao primeiro, a Dra. Inez disse que não há intenção de fazer diretrizes para todos os 

cânceres. Quanto ao segundo, pediu para que a Sociedade Brasileira de Oncologia Cirúrgica 

encaminhe formalmente os equívocos à SAS/MS, tendo acrescentado que as diretrizes podem ser 

atualizadas a qualquer momento, desde que haja correções ou atualizações a fazer. O Dr. Luiz 

Negrão comentou sobre a situação dos hospitais filantrópicos e acerca do pagamento parcial 

(50%) referente ao mês de dezembro de 2015, cuja outra metade ficou de ser paga em 

janeiro/2016. A Dra. Inez respondeu que o Ministério da Saúde conhece bem a situação dos 

hospitais, mas há a questão do contingenciamento. Nota: Ao final, o pagamento foi feito 

integralmente em dezembro de 2015. Encerramento: O Dr. Bouzas agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Mara Lúcia Palmeirim Corrêa, redigi e encerro a ata. 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2015. 


