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Participantes: 

Ana Cristina Pinho - DG/INCA 

Carlos Sérgio Chiattone - ABHH 

Claudia Garcia Serpa Osório de Castro - ABRASCO 

Cristhiane da Silva Pinto – ANCP 

Victor Wünsch Filho – FOSP 

Luiz Antonio Negrão Dias – SBC e CMB 

Odilon de Souza Filho – SBCO 

Renan Orsati Clara – SBOC 

Clarissa Mathias – SBOC 

Maria de Fátima Gauí - SBOC 

Neviçolino Pereira de Carvalho Filho - SOBOPE 

Mario Jorge Sobreira da Silva - SOBBRAFO 

Pascoal Marracini - ABIFICC 

Ana Patrícia de Paula – DAET/SAES/MS 

Vânia Cristina Canuto Santos – DGITIS/SCTIE/MS 

Luciene Bonan – DGITS/SCTIE/MS 

Tiago Farina Matos – CNS 

 

Ausências:  

Raquel de Souza Ramos - SBEO 

Nivaldo Barroso Pinho – SBNO 

Marcus Castilho – SBRT 

Nelson Hamerschlak – SBTMO 

Rodolfo Acatauassú – ABRAHUE 

Wilames Freire Bezerra – CONASEMS 

Carlos Eduardo de Oliveira Lula – CONASS 

Maria Inez Gadelha - SAES/MS 

Adriana Melo Teixeira – DAHU/SAES/MS 

Camile Sachetti – DECIT/SCTIE/MS 

 

Convidados INCA: 

Eduardo Franco – GAB/INCA 

Luiz Eduardo Chauvet - GAB/INCA  

Gelcio Mendes – COAS/INCA 

Luis Felipe Ribeiro Pinto – COPQ/INCA 

Liz Almeida - CONPREV/INCA 

Elcio Novaes – HCI/INCA 

Daniel Fernandes – HC II/INCA 

Patrícia Jucá – HC III/INCA 

Renata Freitas – HC IV/INCA 

Flávia Mendes – DIPLAN/INCA 

Marise Paz – SECONSO/INCA 

Renata Knust – ARNT/COAS/INCA 

Mirian Souza – CONPREV/INCA 

 

Pauta: 

1 - Aprovação do Regime Interno do CONSINCA; 

2 – Informes. 

Aos dezesseis dias do mês de junho de 2021, às 10 horas, reuniu-se o Conselho Consultivo do INCA 

(CONSINCA), por webconferência, com as presenças e ausências registradas acima, para deliberar 

sobre a pauta do dia. A Presidente do CONSINCA, Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, cumprimentou 

os presentes e iniciou a reunião. 

Deliberações: 

1 - Aprovação do Regime Interno do CONSINCA. 

A Dra. Ana Cristina lembrou que a versão final da minuta do novo Regimento Interno do CONSINCA 

foi encaminhada aos membros do CONSINCA, com o convite desta reunião. Informou que recebeu do 

Dr. Tiago Matos, representante do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sugestão para a inclusão de 

mais representantes do CNS no CONSINCA. A Dra. Ana Cristina informou que após análise, a decisão 

foi em manter o quantitativo de dois representantes do CNS, considerando que o CONSINCA é 

eminentemente técnico-científico. Informou que, inclusive, a sugestão do Dr. Luiz Antonio Negrão 

Dias, representante da Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC) e da Confederação das Santas 

Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), foi de que os representantes dos 

usuários sejam de alguma entidade ligada diretamente a câncer ou ter alguma relação com o câncer, 
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ou seja, que conheçam a sistemática e as dificuldades dos usuários no dia a dia. A Dra. Ana Cristina 

propôs que seja acrescentado à atualização do Regimento Interno do CONSINCA que os 

representantes do CNS sejam de alguma entidade ligada a câncer. Os membros do CONSINCA 

concordaram. Continuando, A Dra. Ana Cristina informou que o INCA recebeu ouvidorias e 

telefonemas de empresas de relações governamentais, com questionamentos sobre o CONSINCA e o 

Grupo de Trabalho de acesso a tratamento sistêmico - GTATS/CONSINCA. O Dr. Tiago Matos disse 

que o CONSINCA, apesar de não ser um órgão deliberativo, é um órgão consultivo cuja função é 

sensibilizar para tomada de decisões. Acrescentou que todas as discussões do GTATS/CONSINCA 

foram muito importantes e valiosas e podem ajudar outros grupos a pensarem e melhorarem as suas 

reflexões. Deixou registrado a importância da transparência no processo de democratização. A Dra. 

Ana Cristina ressaltou que o CONSINCA respeita os princípios da participação, democracia e 

transparência, mas é necessário ter cuidado com a divulgação de documentos preparatórios. O Dr. 

Pascoal Marracini, presidente da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao 

Câncer (ABIFICC) colocou que, em publicidade, a ABIFFIC é contra a publicidade de documentos 

encaminhados pela instituição. Concordou acerca do cuidado necessário na divulgação de 

informações. A Dra. Ana Cristina sugeriu acrescentar na atualização do regimento interno do 

CONSINCA que as discussões e documentos preparatórios não sejam divulgados. Em seguida, a Dra. 

Vânia Canuto, do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde 

(DGITIS/SCTIE), solicitou a exclusão de seu nome e de seu departamento do relatório do 

GTATS/CONSINCA, tendo em vista as visões divergentes e a dificuldade de se chegar em um 

consenso. A Dra. Ana Cristina, indagou aos presentes como poderia ser conduzida esta situação. 

Após discussões, foi esclarecido que no relatório final do GTATS/CONSINCA deve constar a 

composição completa do grupo de trabalho, mas que ele deverá ser aprovado pelo CONSINCA, sendo 

deliberado o agendamento de reunião extraordinária do CONSINCA para o dia 29 de junho de 2022, 

para fechamento da versão final do relatório do GTATS e votação de sua aprovação. 

2 – Informes. 

A Dra. Ana Cristina faz um agradecimento a Diretora do Departamento de Atenção Especializada e 

Temática à Saúde (DAET/SAES/MS), Maíra Botelho, que encaminhou ao INCA, o Prêmio de Prevenção 

e Controle do Câncer, em reconhecimento ao trabalho prestado pela Instituição. Em seguida, a Dra. 

Ana Cristina retornou à pauta discutida pelo CONSINCA na reunião de 10 de março de 2021, em que 

o Dr. Gélcio Mendes, Coordenador de Assistência (COAS/INCA), apresentou a atualização do 

andamento dos medicamentos oncológicos em desabastecimento. Relatou que, em 15 de junho de 
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2021, a Dra. Vânia Canuto informou que o questionamento foi enviado a Coordenação-Geral do 

Complexo Industrial da Saúde (CGSIS/SCTIE/MS). A Dra. Vania informou que conversou com 

Secretário de Atenção Especializada à Saúde (SAES/MS), e ficaram de reunir informações dobre 

algumas ações em andamento, para apresentá-las no CONSINCA. Acrescentou que o 

GTATS/CONSINCA destacou o tema com um nó crítico, que os laboratórios públicos têm interesses 

capitalistas semelhantes e o Ministério da Saúde precisa se fortalecer nessa área. Ressaltou a 

importância de se trazer os laboratórios públicos para o fórum e informou que já contatou a área que 

trata essa questão para convidar representantes de laboratórios a participarem, pois, este é o tópico 

importante discutido no GTATS/CONSINCA. Após discutirem sobre o assunto, a Dra. Ana Cristina 

concordou que este é um tema que merece toda atenção e deve constar no relatório final do 

GTATS/CONSINCA. 

Encerramento: A Dra. Ana Cristina finalizou a reunião lembrando que a data da reunião 

extraordinária será no dia 29 de junho de 2021 e a próxima reunião ordinária será no dia 22 de 

setembro de 2021. 

Debora Cristina Malafaia Fernandes, 16 de junho de 2021. 

 

 


