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Exmo. 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 01424-001, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

11.417.283/0001-98, vem, respeitosamente, em atenção ao Ofício nº 17276/2018, apresentar as 

seguintes considerações: 

 

A Imuno BCG é um importante tratamento para o câncer de bexiga. No âmbito do SUS, 

desde julho de 2015, cada hospital habilitado em Oncologia é responsável pela aquisição, 

dispensação e administração da Imuno BCG. Na saúde suplementar, a Imuno BCG para 

tratamento de câncer de bexiga está contemplada no rol de eventos e procedimentos de 

cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 

 

No segundo semestre de 2015, o Instituto Oncoguia começou a receber um elevado 

número de ligações e e-mails relatando dificuldades de acesso à Imuno BCG. Muitos alegaram 

ter recebido a informação de que o produto estaria em falta no mercado nacional. 



 

 

 

A generalização do problema fez com que iniciássemos uma investigação para 

compreender as razões do desabastecimento do medicamento em todo o país e executar ações 

objetivando contribuir com a resolução do problema ou sua mitigação. 

 

A Fundação Ataulpho de Paiva (FAP), única produtora da Imuno BCG no Brasil, ao ser 

contatada por este Instituto, confirmou a falta do medicamento e informou que vinha 

aumentando significativamente sua produção, a ponto de ter elevado a distribuição quatro vezes 

mais em relação ao início de sua comercialização em 2005. 

 

Também abrimos diálogo com a Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade 

Brasileira de Oncologia Clínica, entidades que representam os urologistas e oncologistas do 

Brasil, respectivamente, que igualmente vinham cobrando da FAP maior agilidade na fabricação 

do medicamento. 

 

Enviamos um ofício ao Ministério da Saúde, informando o problema e solicitando 

esclarecimentos e intervenção do governo, tendo em vista tratar-se de um problema que diz 

respeito à saúde pública. Em resposta, o Ministério da Saúde comunicou que seria feita uma 

visita técnica à sede da FAP para verificação da situação da produção do medicamento. 

Informou, ainda, que caso constatasse a insuficiência de estoque do medicamento, os hospitais 

poderiam realizar a importação do medicamento, a fim de evitar a interrupção do tratamento dos 

pacientes oncológicos, tanto no SUS quanto nos planos de saúde. 

 

Naquele momento, com base nas diretrizes apontadas pelo Ministério da Saúde, 

orientamos aos pacientes que se depararam com a falta do medicamento, que cobrassem dos 

hospitais do SUS ou planos de saúde a importação do produto. 

 

Na primeira semana do mês de julho de 2016, recebemos da FAP a notícia de que havia 

liberado para as distribuidoras mais de 50 mil ampolas e que a situação já se encontrava 

normalizada. 

 

Mesmo com a questão aparentemente resolvida, enviamos um ofício ao Ministério 

Público do Estado de São Paulo, com detalhes sobre todo o ocorrido, a fim de que este órgão 

pudesse entender as circunstâncias que levaram a falta do insumo no mercado e adotasse as 

medidas cabíveis para prevenir demandas congêneres. 

 



 

 

Nos anos que se seguiram (2017 e 2018), houve relatos de indisponibilidade temporária 

da medicação, prejudicando o tratamento de inúmeros pacientes. 

 

Relativamente ao ano de 2018, recebemos (via e-mail ou telefone) contatos envolvendo 

a indisponibilidade da Imuno BCG, conforme dados a seguir: 

 

Contatos por e-mail: 

 

• Recebemos 48 e-mails entre os meses de janeiro a novembro de 2018. 

 

• O maior pico de procura pelo medicamento foi no mês de junho com 14 e-mails. 

 

• De modo geral, a maioria dos e-mails foi de pacientes que precisavam do medicamento 

e não o encontravam para comprar. Os pacientes procuravam indicação de locais que 

tivessem o medicamento disponível (raramente mencionaram por onde realizavam o 

tratamento, se SUS ou plano). 

 

• O último e-mail recebido sobre procura do medicamento foi em 11 de outubro/2018. 

 

• Os e-mails em sua maioria partiram das regiões Norte, Sudeste e Sul do Brasil. 

 

• Não recebemos e-mails relatando a normalidade no abastecimento. 

 

Contatos telefônicos: 

 

• Foram ao todo 74 pacientes cadastrados no nosso Programa de Apoio ao Paciente 

(PAP) que ligaram a respeito de câncer de Bexiga e destes, 93% ligaram para questionar 

problemas de acesso à Imuno BCG (total de 69 pacientes ou familiares).  

 

• Recebemos reclamações a partir de março e a maior intensidade foi entre abril e julho. 

Porém, até novembro alguns pacientes entraram em contato declarando ter recebido 

respostas de falta de medicação em seus hospitais.  

 

• Em contato com a FAP, fomos informados que normalizaram a fabricação no final de 

maio, mas que com a greve dos caminhoneiros a distribuição ficou prejudicada e eles 



 

 

levariam mais algum tempo para normalizar. Além de terem limitação de quantidade de 

fabricação (respostas recebidas por telefone).  

 

• A última reclamação recebida foi em 26/11/2018. Minas Gerais e Rio Grande do Sul 

foram as duas reclamações recebidas no final do ano. 

 

• Dificilmente os pacientes nos ligam para dizer que a situação foi normalizada. Mas a 

partir de setembro as ligações começaram a reduzir em relação à Imuno BCG. De 

acordo com a FAP, a partir de junho estava tudo sendo distribuído normalmente.  

 

• Trata-se de um problema nacional. Nós recebemos questionamentos de regiões diversas 

Seguem os principais estados dos pacientes que chegaram a ser cadastrados: SP (46) 

MG (9) RJ (5) RS (4) PR (2) SC (1) SE (1) PE (1) MA (1) Não definido (4). 

 

• 60% dos pacientes estavam realizando seu tratamento exclusivamente pelo convênio, 

13% por fontes mistas (particular/SUS/convênio) e 27% exclusivamente pelo SUS. 

 

Vale destacar fato relevante ocorrido no início de 2018. Após inspeção sanitária, a 

ANVISA identificou inadequações na fábrica da FAP e determinou a suspensão da produção da 

Imuno BCG. Questionada pelo Instituto Oncoguia, via lei de acesso à informação, sobre a 

existência de normas regulatórias destinadas a evitar desabastecimento de produtos nos casos de 

necessidade de readequação das instalações industriais, a ANVISA afirmou inexistir normativo 

específico e, como alternativa, tal como já havia orientado o Ministério da Saúde, citou a 

possibilidade de importação.  

 

Em relação à aventada possibilidade de importação nos casos de desabastecimento, 

tanto a ANVISA como o Ministério da Saúde parecem ignorar a complexidade alfandegária e 

alto custo de aquisição, que não só tornam o processo lento como inviável financeiramente, 

sobretudo considerando o valor que os hospitais habilitados em oncologia no SUS recebem a 

título de remuneração para realizar o tratamento com Imuno BCG nos pacientes com câncer de 

bexiga, totalmente lastreado no preço nacional. 

 

Apesar da aparente normalidade da questão, o problema se tornou recorrente. A FAP 

não vem conseguindo ao longo dos anos produzir o medicamento na escala em que ele é 

demandado pela população brasileira, e isso pode ser constatado numa breve leitura do histórico 

acima. 



 

 

 

Entendemos ser necessária uma revisão nas normas regulatórias por parte do Ministério 

da Saúde e da ANVISA a fim de se evitar a indisponibilidade de medicamentos essenciais, 

especialmente nos casos em que há um único produtor. Medidas regulatórias, como a gara

de estoque mínimo, simplificação do processo e redução do custo de importação, inspeções 

preventivas mais frequentes para se evitar a necessidade de suspensão da fabricação de produtos 

por descumprimento de requisitos de Boas Práticas de Fabricação, e

normativas são indispensáveis. 

 

Nesse sentido, convém, no nosso entendimento, recomendar ou mesmo interpelar os 

órgãos sanitários, sobretudo Ministério da Saúde e ANVISA a elaborarem um plano de revisão 

e aprimoramento das normas r

medicamentos essenciais. Evitaria

acesso ao tratamento mais adequado, como à saúde pública, haja vista o risco que uma 

regulação falha pode ocasionar à coletividade. 

 

 Agradecemos a oportunidade para contribuição sobre o tema e nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Estamos certos que, somando esforços, 

poderemos construir uma sociedade livre do sofrimento e das 

 

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

 

 

     

LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARR

Presidente do Instituto Oncoguia

 

 

ndemos ser necessária uma revisão nas normas regulatórias por parte do Ministério 

da Saúde e da ANVISA a fim de se evitar a indisponibilidade de medicamentos essenciais, 

especialmente nos casos em que há um único produtor. Medidas regulatórias, como a gara

de estoque mínimo, simplificação do processo e redução do custo de importação, inspeções 

preventivas mais frequentes para se evitar a necessidade de suspensão da fabricação de produtos 

por descumprimento de requisitos de Boas Práticas de Fabricação, entre outras adequações 

normativas são indispensáveis.  

Nesse sentido, convém, no nosso entendimento, recomendar ou mesmo interpelar os 

órgãos sanitários, sobretudo Ministério da Saúde e ANVISA a elaborarem um plano de revisão 

e aprimoramento das normas regulatórias, de modo a evitar o desabastecimento de 

medicamentos essenciais. Evitaria-se, dessa forma, não só danos aos pacientes, impedidos de ter 

acesso ao tratamento mais adequado, como à saúde pública, haja vista o risco que uma 

asionar à coletividade.  

Agradecemos a oportunidade para contribuição sobre o tema e nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Estamos certos que, somando esforços, 

poderemos construir uma sociedade livre do sofrimento e das mortes causadas pelo câncer.

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

Atenciosamente, 

 

LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS 

Presidente do Instituto Oncoguia 

TIAGO FARINA MATOS

Coordenador de Advocacy
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