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ATA DA NONGENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA (994ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL) CONJUNTAMENTE COM A 
SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS, A DRA. 
ROSANGELA WYSZOMIRSKA, ALÉM DE REPRESENTANTES DA SESAU, 
COM FITO DE DISCUSSÃO SOBRE O PLANO DE ATENÇÃO 
ONCOLÓGICA DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 10/08/2015, EM SUA 
SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO PINHEIRO, 
MACEIÓ-AL, ÀS 19h e 15min. 

 
Ao décimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 

dezenove horas e quinze minutos, no auditório deste Conselho, em sua sede 

à rua Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, 

fizeram-se presentes os conselheiros assinados no livro de presença, 

participantes da 994ª sessão plenária do corpo de conselheiros efetivos e 

suplentes deste Conselho Regional de Medicina de Alagoas (CREMAL). 

Após, o tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou a 

pauta única desta plenária, convidando a Secretária de Estado da Saúde de 

Alagoas, a Dra. Rosangela Wiszomirska e representantes da Secretaria de 

Estado da Saúde, com fito de discussão do Plano de Atenção Oncológica de 

Alagoas. Em prosseguimento, tomou a palavra a Dra. Rosangela Wiszomirska 

que apresentou as diretries do Plano de Atenção Oncológica de Alagoas, 

destacando que o mesmo encontra-se em fase de consulta pública, através 

da página de internet da SESAU e também sendo apresentados a várias 

entidades e instituições de interesse no assunto, como o CREMAL. Após, 

destacou os objetivos gerais do programa, que trata de instituir a Política 

Estadual de Atenção Oncológica, contemplando as ações de promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos a ser 
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implantada e implementada em todo o território alagoano, respeitadas as 

competências de cada esfera de gestão. Em seguida, destacou os detalhes 

da Portaria nº 140/2014 que determina as implantações e existências dos 

CACON`s. Informou os hospitais habilitados e seus equipamentos disponíveis 

para assistência em Alagoas: 1) Complexo Hospitalar Manoel André – 

CHAMA - Unacon com Serviço de Radioterapia – Arapiraca; 2) Hospital Afra 

Barbosa/ Sociedade Medica Afra Barbosa SC – Unacon – Arapiraca; 3) 

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Maceió - Cacon com Serviço de 

Oncologia Pediátrica – Maceió; 4) Hospital Universitário Alberto Antunes/ 

Universidade Federal de Alagoas - Cacon – Maceió e 5) Hospital do Açúcar/ 

Fundação da Agroindústria de açúcar e de álcool de Alagoas - Unacon 

Pediátrico – Maceió. Após, teceu detalhes sobre o Programa de Telessaúde 

na qualificação e ampliação da assistência; na promoção e prevenção da 

saúde na oncologia; na retaguarda de urgência e emergência em oncologia. 

Em seguimento, deu detalhes sobre a Proposta da Gestão Estadual para a 

Rede de Atenção Oncológica, destacando as implantações do Fórum de 

Discussão sobre a Atenção Oncológica no Estado de Alagoas; de Termo de 

Ajuste de Conduta (TAC) que será celebrado entre os prestadores 

conveniados ao SUS, CACONS e UNACONS, para cumprimento das metas 

mínimas de atenção oncológica prevista nas Portarias Ministeriais, em 

especial a Portaria GM/MS 140 de 27 de fevereiro de 2014, sendo que este 

termo será assinado pelos Gestores Estadual e Municipal de Alagoas, Maceió 

e Arapiraca e pelos gestores de cada serviço conveniado ao SUS, com 

interveniência do Ministério Público Estadual e Federal, e a assinatura deste 

termo está prevista para o final de agosto de 2015; da formação de um Grupo 
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de Trabalho – GT, formado por representantes da secretaria Estadual de 

Saúde de Alagoas, bem como das Secretarias Municipais de Saúde de 

Maceió e Arapiraca, para proceder a visitas técnicas, bimestrais a cada 

CACON / UNACON habilitado, com o objetivo de analisar o check-list de 

todas as prerrogativas contidas nas Portarias Ministeriais, e propor estratégias 

para resolução das não conformidades encontradas, melhorando destarte a 

assistência oncológica no Estado de Alagoas. Após, aberta discussão, em 

plenário, tomou a palavra os conselheiros Benício Bulhões e Humberto 

Belmino que solicitaram esclarecimentos acerca da rede de assistência e do 

acesso aos serviços oncológicos. Em seguida, tomaram a palavra os 

conselheiros Alceu Pimentel, Fernando Pedrosa, Francine Loureiro, Joseane 

Granja e Péricles Vasconcelos, que também contrinuiram com o debate sobre 

o assunto. Após, tomou a palavra a Secretária de Estado da Saúde de 

Alagoas, a Dra. Rosangela Wiszomirska, que respondeu às dúvidas dos 

conselheiros e, ao final, agradeceu ao CREMAL a oportunidade de apresentar 

o projeto e hipoteceu o apoio da SESAU para maiores esclarecimentos a 

respeito do tema. Após o término dessas discussões, o conselheiro 

presidente, Fernando de Araújo Pedrosa, declarou encerrada esta Sessão 

Plenária e, para constar, eu, Irapuan Medeiros Barros Junior, 2º Secretário, 

lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo presidente, após julgá-

la de conforme. 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 
Presidente do CREMAL 

 
Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


