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Ofício IO/NA nº 004/2016 

  

São Paulo, 20 de janeiro de 2016. 

  

  

Ilmo. Sr. Alberto Beltrame 

Secretário de Atenção à Saúde 

Esplanada dos Ministérios, Bloco "G", 9° Andar, Sala 900 

Brasília/DF CEP: 70.058-900 

Tel: (61) 3315-2626 

   

 

Ref.: Pedido de esclarecimentos e providências sobre 

problema constatado na distribuição do Imuno BCG a 

partir do segundo semestre do ano de 2015. 

  

 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 2016. 

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

conta com o Programa de Apoio ao Paciente (PAP), que consiste em acolher as dúvidas médicas e jurídicas 

dos consulentes e orientá-los rumo à resolução de seus problemas.  

Sendo assim, constatamos em nosso canal de atendimento, no segundo semestre de 2015 e início de 

2016, um aumento expressivo de casos que envolvem a insuficiência de estoque, ou mesmo a falta integral 

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. Ou 

seja, descartando a hipótese de importação, na falta de fabricação local (nacional) do insumo, o paciente com 

câncer de bexiga está ficando totalmente desassistido em seu tratamento.  
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Tendo em vista nossa preocupação

Paiva (única a produzir a vacina 

baseia nos dados do INCA (Instituto

do ano de 2015 foi acima do 

impossibilidade de atendê-la, e que,

março do presente ano.  

Face ao problema exposto,

Fundação Ataulpho de Paiva para

colaborar para regularização desse

Para tanto, julgamos de suma

o assunto, nos informando: 

a) Quais as providências que o Ministério

distribuição da vacina seja regularizada

 

b) Quais as providências estão sendo 

insumo para a realização de seus tratamentos

no ano de 2016?  

 

No ensejo, reiteramos nossos

somando esforços, poderemos construir

 

LUCIANA HOLTZ

CAMARGO BARROS

Presidente do Instituto
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preocupação com estes pacientes, verificamos que

 no país) emitiu Nota Técnica, na qual esclareceu

stituto Nacional do Câncer) para produzir a Imuno BCG

 incremento que se calculou para o período,

que, ainda, (c) as novas entregas do insumo se iniciariam

exposto, o Instituto Oncoguia solicitou, via ofício, esclarecimentos

para que possamos melhor orientar os pacientes e estudar

desse problema.  

suma importância, igualmente, que o Ministério da

Ministério da Saúde já adotou junto à Fundação Ataulpho

regularizada e o problema não se repita no presente ano?

 tomadas pelo Ministério da Saúde para que os pacientes

tratamentos, não fiquem desassistidos, caso haja nova

nossos protestos de elevada estima e distinta consideração,

construir um mundo livre de mortes causadas pelo câncer.

Atenciosamente,  

 

 
HOLTZ DE 

BARROS 
Instituto Oncoguia 

 

TIAGO FARINA

Coordenador do
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 a Fundação Ataulpho de 

eu que (a) a instituição se 

BCG, que, (b) a demanda 

 e com isso, ocorreu a 

iniciariam a partir do mês de 

esclarecimentos pontuais para a 

estudar a melhor forma de 

da Saúde se pronuncie sobre 

Ataulpho de Paiva para que a 

ano? 

pacientes que dependem do 

nova falta do Imuno BCG, 

consideração, e confiamos que, 

câncer.  

 
FARINA MATOS 

do Núcleo Advocacy  
 


