
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 
CONSELHO CONSULTIVO DO INCA (CONSINCA) 

Reunião de 19 de agosto de 2015 – 10 horas – auditório I, do prédio sede do INCA 
 

1/3 

Participantes: 
Paulo Eduardo Xavier de Mendonça – Diretor 
Geral/INCA e Presidente/CONSINCA 
Cristiane Sanchotene Vaucher – SBEO 
Eduardo Weltman – SBR 
Hiram Silveira Lucas – SBC 
José Getúlio Segalla – SBRC 
Leonaldson Castro – SBCO 
Pascoal Marracini – ABIFICC 
Rodolfo Acatauassu - ABRAHUE 
Rodrigo Alves Torres Oliveira – CONASEMS 
Rúbia Maria Borges dos Santos – 
CGAPDC/DAET/SAS/MS 
Sima Ferman – SOBOPE 
 
Ausências justificadas: 
Carlos Sérgio Chiattone - ABHH 
Evanius Wiermann- SBOC 
José Eluf Neto- FOSP 

Luiz Antônio Negrão Dias-CMB 
Maria Inez P. Gadelha- SAS/MS 

Convidados: 
Alessandra Earp – Direção Geral/INCA 
Angela Coe. C. da Silva – Chefe de Gabinete/INCA 
Cláudio Noronha – Coordenador/CONPREV/INCA 
Eduardo B. Franco – CONPREV/INCA 
Germana Gomes – Diretora/HC IV/INCA 
Gustavo Advíncula – Direção Geral/INCA 
Liz Maria de Almeida – Div Pesq Clínica/INCA 
Luis Fernando da S. Bouzas – 
Diretor/CEMO/INCA 
Maria Adelaide de S. Werneck – COAS/INCA 
Maria Beatriz Kneipp Dias – CONPREV/INCA 
Marise Gomes – COAS/INCA 
Mônica Torres – Chefe/ Comum. Social/INCA 
Reinaldo Rondinelli – Coordenador COAS/INCA 
Renata Knust – COAS/INCA 

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

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, reuniu-se o Conselho Consultivo 

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

anexa a esta ata, para deliberar sobre a pauta do dia, da qual constavam os seguintes assuntos: 

(1) Aprovação da ata de 15/04/2015; (2) Apresentação do Diretor Geral do INCA – Dr. 

Paulo Eduardo Xavier de Mendonça e apresentação dos Conselheiros; (3) Proposta de 

inclusão de novos membros no CONSINCA; (4) XII Congresso da Sociedade Brasileira 

de Cirurgia Oncológica – Dr. Leonaldson Castro; (5) Atualização da remuneração dos 

procedimentos da radioterapia – Dr. Eduardo Weltman; e (6) Assuntos e/ou informes 

gerais. O Presidente do Conselho Consultivo do INCA 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. O Presidente do Conselho passou à análise do 

primeiro item da pauta: (1) Aprovação da ata de 15/04/2015 – Ata aprovada por 

unanimidade. Em seguida, Dr. Paulo agradeceu a presença de todos e explicou que a reunião 

de junho foi cancelada, devido ao momento de transição. (2) Apresentação do Diretor Geral 

do INCA – Dr. Paulo Eduardo Xavier de Mendonça e apresentação dos Conselheiros.  

Dr. Paulo se apresentou informando sua formação, áreas de atuação e cargos que ocupou. Dr. 

Paulo passou a palavra para os conselheiros que, um a um, brevemente, de igual forma, 

também se apresentaram. Em seguida, Dr. Paulo passou a palavra para Dr. Gustavo 

Advíncula, que relatou sobre o item (3) “Proposta de inclusão de novos membros no 

CONSINCA”. Dr. Gustavo informou haver três solicitações de inclusão no CONSINCA. 

Duas de sociedades científicas: Sociedade de Nutrição Oncológica e Sociedade Brasileira de 
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Farmácia Oncológica. Como as sociedades científicas já fazem parte do escopo dos membros 

do CONSINCA considerou não haver objeção em incluí-las. A terceira solicitação foi da 

Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE). Dr. Gustavo ponderou que a 

inclusão da ABRALE seria uma questão mais sensível por ser uma associação de pacientes e, 

sendo assim, a participação seria como representante de usuários e, pelo regimento do 

CONSINCA, os representantes de usuários tem de ser indicados pelo Fórum de Portadores de 

Patologias do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Dr. Bouzas lembrou que a ABRALE 

apresentou anteriormente solicitação de participação no CONSINCA, que foi negada. Porém, 

a associação participa do CONSINCA quando da pertinência, na qualidade de convidada.  

Dr.Weltman disse que a ABRALE é uma entidade muito séria e interessada, acrescentando 

que considera muito formalismo seguir os critérios especificados no regimento do 

CONSINCA. Dr. Gustavo disse ser necessário certo formalismo, caso contrário abre-se 

precedentes, aumentando muito o número de participantes. Dr. Paulo disse que o CONSINCA 

é um órgão apenas consultivo, que faz recomendações e proposições para as agendas 

governamentais no que tange políticas públicas, e, por esta razão, considera valer a pena 

encaminhar ao CNS solicitação de avaliação da participação da ABRALE, como 

representante de usuários. Também não vê problema incluir mais duas sociedades científicas. 

Enfa. Cristiane lembrou que para fazer a inclusão das sociedades seria necessário atualizar a 

portaria que trata do regimento interno do CONSINCA. Dr. Segala concordou com o aumento 

do número de representantes de usuários e com a inclusão da ABRALE. Enf. Beatriz Kneipp 

e Dr. Leonaldson disseram ser favoráveis à ampliação da participação de usuários, desde que 

haja consulta ao CNS. Dra. Alessandra e Dr. Weltman consideraram importante atualizar o 

regimento do CONSINCA. Dr. Paulo designou Dr. Gustavo como responsável pela 

coordenação dos trabalhos de atualização do regimento interno do CONSINCA,  

estabelecendo o prazo de 30 dias; e, caso haja divergências, será feita discussão na próxima 

reunião. Encaminhamento: Dr. Gustavo encaminhará, por e-mail, para os participantes do 

CONSINCA uma minuta de revisão da portaria do regimento interno para avaliação e envio 

de sugestões. Em seguida Dr. Paulo passou a palavra para Dr. Leonaldson, relatou sobre o 

item (4) XII Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, apresentando a 

programação do congresso, conferencistas, etc. Informou que neste congresso será criada a 

Latin American Society of Surgical Oncology – LASSO e que a comunicação científica do 

congresso será publicada em um suplemento do European Journal of Surgical Oncology. Dr. 

Paulo passou a palavra para Dr. Eduardo Weltman, para relatar sobre (5) Atualização da 

remuneração dos procedimentos da radioterapia. Dr. Weltman disse que a radioterapia 
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vem sofrendo muito com a falta de reajuste da remuneração. Apresentou uma planilha 

intitulada “Custo Brasil”, mostrando a variação 2010-2015 do salário mínimo, IPCA, dólar e 

energia elétrica; e, dentre os comentários que fez a respeito, disse se nada for feito se entrará 

numa situação de colapso. Enf. Rubia, disse que o Ministério da Saúde tem conhecimento do 

problema e que já foi iniciado estudo sobre a atualização da tabela. Contudo, uma ação em 

2015 não deve acontecer por conta do orçamento. Em relação ao projeto de instalação de 80 

equipamentos radioterápicos, há previsão de custeio e instalação da fábrica no Brasil e isso 

terá efeito de redução de custos. O assunto foi comentado pelos seguintes participantes, Dr. 

Rodrigo, Dr. Pascoal, Dr. Rodolfo, Dr. Leonaldson, Dra. Alessandra, Dr. Bouzas, Dr. Segala e 

Dr. Hiram que abordaram os seguintes aspectos: necessidade de atualização da tabela de 

procedimentos devido ao subfinanciamento, a necessidade de mais alocação de recursos, a 

judicialização, o sucateamento das instituições, o déficit de equipamentos para o atendimento 

da demanda e, consequentemente, a dificuldade de cumprir a lei dos 60 dias; a necessidade de 

mudança no modelo de pagamento por esse serviço e os problemas da radioterapia em outros 

países, necessidade de atualização da tabela. Assuntos e/ou informes gerais. O Movimento 

Todos Juntos Contra o Câncer é comentado, tendo sido deliberado que a Declaração para 

Melhoria da Atenção ao Câncer no Brasil, criada durante o 1° Congresso Todos Juntos 

Contra o Câncer, será analisada pelo Dr. Pascoal, que fará uma apresentação na próxima 

reunião. Dra. Tereza lembrou que na reunião anterior apresentou a “Carta de Brasília”, 

manifesto a respeito da oncologia pediátrica no Brasil, apresentado no último Congresso da 

SOBOPE. Essa carta remete ao Fórum Permanente de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente com Câncer, criado em 2008 e coordenado pelo INCA. Dra. Tereza, Dra. Sima 

Ferman, Dra. Maria do Socorro Pombo dizem ser necessário a retomado do Fórum. Dr. 

Gustavo diz que as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas em Oncologia não deram conta  

das questões pediátricas. Dr. Leonaldson disse que há equívocos nas diretrizes relativas ao 

câncer retal. Dr. Leonaldson comentou, também, sobre o esvaziamento do papel do INCA. 

Dra. Liz informou sobre a divulgação dos resultados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 

no dia 21/8 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dr. Paulo informou 

sobre o Plano de Ação para o INCA, que foi apresentado para a secretária da SAS, no dia  

4/8 para aprovação. Disse ainda que, caso o plano seja aprovado, apresentará na próxima 

reunião. Dr. Paulo disse, em relação ao comentário de Dr. Leonaldson, que o INCA continua  

a ser um órgão auxiliar do Ministério da Saúde, mas que, de vez em quando, precisa se 

reposicionar. Dr. Paulo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, 

Mara Lúcia Palmeirim Corrêa, redigi e encerro a ata. Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2015. 


