
 

 

São Paulo, 01 de outubro de 2019. 

 

 

Ofício IO/NA nº 034/2019 

 

Ao Ilmo. Senhor  

GERMANDO GERHARDT FILHO 

Presidente 

Fundação Ataulpho de Paiva 

Endereço: Av. Pedro II, 226 - São Cristóvão, 

Rio de Janeiro – RJ - CEP 20941-000 

   

Ref.: Pedido de esclarecimentos quanto à distribuição e abastecimento do Imuno BCG em 

2019. 

  

Senhor Presidente,  

 

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, considerando que nos últimos anos houve períodos de desabastecimento 

da Imuno BCG e que, neste mês de setembro o Instituto Oncoguia voltou a receber queixas 

crescentes sobre suposta indisponibilidade do produto, vimos respeitosamente solicitar os 

seguintes esclarecimentos:  

 

1. A fabricação e distribuição da medicação Imuno BCG para tratamento de câncer de 

bexiga encontra-se regular? 

2. Há previsibilidade de interrupção da fabricação para o segundo semestre do ano de 

2019? Se sim, favor informar o período previsto. 

3. Há previsibilidade de não atendimento ao público nacional? 

4. Há algum problema legal/administrativo obstando a fabricação e disponibilidade do 

medicamento para a população?  

5. Se sim, qual a previsão de regularização deste problema? 

 

 

 



 

 

 

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer 

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

consideração. 

 

Atenciosamente,

 

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer 

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

Atenciosamente,  

 

LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS 

Presidente do Instituto Oncoguia 

 

 

TIAGO FARINA MATOS 

Coordenador de Advocacy 

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer 

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

 

 


