
 

São Paulo, 10 de agosto de 2018. 

 

Ofício IO/NA nº 011/2018 

 
Ao Ilmo. Senhor GERMANDO GERHARDT FILHO 
Presidente 
Fundação Ataulpho de Paiva 
Endereço: Av. Pedro II, 260/270 - São Cristóvão, 
Rio de Janeiro – RJ - CEP 20941-000 

e-mail:  gabinete@bcgfap.com.br  
   

Ref.: Pedido de esclarecimentos quanto à distribuição do Imuno 

BCG em 2018. 

  

 

Ilustríssimo Senhor,  

 
O Instituto Oncoguia, associação sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, criada 

com a missão de ajudar o paciente com câncer a viver melhor por meio de ações de 

educação, conscientização, apoio e defesa dos direitos dos pacientes, com sede na Alameda 

Lorena, 131, conj. 116, Jardins, CEP 01424-000, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

11.417.283/0001-98, vem expor fatos e requerer esclarecimentos sobre a distribuição do 

Imuno BCG no ano de 2018. 

O Instituto Oncoguia, cumprindo com sua missão de ajudar o paciente com câncer a 

viver melhor, vem relatar a esta instituição problemas identificados que envolvem  a 

fabricação e distribuição do insumo Onco BCG. 

No início do ano de 2018, constatamos novamente em nosso canal de atendimento, 

um aumento expressivo de casos que envolvem a falta do Imuno BCG nas distribuidoras, 

acarretando com isso a interrupção do tratamento de vários pacientes oncológicos que 

contam com o insumo, tanto na saúde pública, quanto na saúde suplementar e particular. 

Este fato vem ocorrendo com uma frequência considerável e muito nos preocupa a 

instabilidade na fabricação e distribuição do fármaco. Sendo da preocupação desta 

instituição levar ao público interessado e prejudicado pela falta do medicamento nota 

oficial da Fundação sobre o que de fato vem ocorrendo, questionamos: 

 

 



 

1. Quais motivos que ensejaram novamente este problema?

 

2. Qual o prazo estimado para regularização da distribuição da Imuno BCG?

 

3. Dadas as circunstâncias de falta do insumo com certa frequência durante os últimos 

anos, quais são as estratégias de comunicação da FAP com o público para que fiquem claras 

as alternativas terapêuticas disponíveis no mercado e não reste prejudicado o tratamento 

do paciente no curso da doença?

 

4. Quais as providências adotadas pela Fundação Ataulpho de Paiva para que este 

problema não se repita? 

 
Por fim, além do envio da resposta, s

Ataulpho de Paiva nota oficial sobre o problema destacando os pontos aqui questionados. 

Comprometemo-nos a replicar o conteúdo dessa nota em nosso portal e mídias sociais para 

o conhecimento público. 

 Reiteramos nossa preocupação com o fato do problema ser recorrente e de 

demorada resolução. Para tanto, pedimos o fiel detalhamento das respostas para que 

possamos assim somar esforços e levar ao público a melhor informação, de forma 

transparente e confiável. 

No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

 

           

       

LUCIANA HOLTZ DE CA

      Presidente do Instituto Oncog
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Reiteramos nossa preocupação com o fato do problema ser recorrente e de 

demorada resolução. Para tanto, pedimos o fiel detalhamento das respostas para que 
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Atenciosamente,  

LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS     TIAGO FARINA MATOS

Presidente do Instituto Oncoguia                        Coordenador de Advocacy
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TIAGO FARINA MATOS 

Coordenador de Advocacy 


