
PROMOVENDO O ACESSO 
AO TRATAMENTO ONCOBCG



Se você é paciente de câncer de
bexiga preste muita atenção nessa
iniciativa de Advocacy, pois ela pode
ser muito importante para o seu
tratamento.



E você sabe por quê?



A gente te explica...



O medicamento Imuno BCG® (Bacilo
Calmette-Guériné intravesical) - também
conhecido como Onco BCG - é um
tratamento adjuvante utilizado no
combate ao câncer de bexiga.



Este tratamento é adotado em
aproximadamente metade dos casos de
câncer de bexiga diagnosticados no
Brasil.



Isso significa que só em 2016 quase
5.000 pacientes com câncer de bexiga
podem vir a fazer uso da Imuno BCG.



A responsabilidade pela 
aquisição, dispensação e 

administração da Imuno BCG 
é do hospital no qual o 
paciente realiza o seu 

tratamento, inclusive no 
Estado de São Paulo, que até 
julho de 2015 fazia a compra 
centralizada dessa medicação 
e distribuía diretamente para 

o paciente.



No final de 2015, o Programa de Apoio ao
Paciente do Oncoguia (PAP) começou a
receber um elevado número de pacientes
que não estavam tendo acesso ao
medicamento.



A generalização do problema 
disparou o alarme vermelho 
do nosso Programa de Apoio 
ao Paciente, que acionou o 
Núcleo de Advocacy para 

melhor compreender as razões 
do desabastecimento do 

medicamento em todo o país, 
além de executar ações para 

promover a resolução do 
problema.



Entre os pontos levantados foi identificado que os
lotes da Imuno BCG estavam em falta nas
distribuidoras e o próximo lote fabricado só estaria
pronto em março de 2016, segundo foi informado
pela Fundação Ataulpho de Paiva (FAP), única
fabricante da Imuno BCG no Brasil.



A FAP informou, ainda, que vinha 
aumentando significativamente sua 

produção, a ponto de ter aumentado a 
distribuição quatro vezes mais em 

relação ao início de sua comercialização 
em 2005.



Também, para tentar solucionar todo o problema, 
abrimos diálogo com a Sociedade Brasileira de 
Urologia e a Sociedade Brasileira de Oncologia 

Clínica, entidades que representam os urologistas e 
oncologistas do Brasil, que igualmente vinham 

cobrando da FAP maior agilidade na fabricação do 
medicamento. 



No começo deste ano, o Oncoguia enviou 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 junho recebemos a resposta do Ministério 
da Saúde. Eles informaram que o Ministério 

faria uma visita técnica na Fundação para 
verificação da situação da produção da Imuno 

BCG.



Além disso, informou 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. 



Portanto, os pacientes que 
se depararem com a falta 
do medicamento deveria
m  cobrar dos hospitais do 
SUS ou do plano de saúde 
a importação do produto, 
que também é produzido 

no exterior.



Na primeira semana do mês de julho, recebemos da 
FAP a notícia que já foi entregue para as 

distribuidoras mais de 50 mil ampolas desde maio 
deste ano, e que a situação já se encontra 

normalizada.



Notamos que a situação vem se normalizando, com 
exceção de alguns poucos casos de pacientes com 

dificuldades de acesso ao produto.



Mesmo com a questão aparentemente normalizada, 
enviamos um ofício ao Ministério Público, com 

detalhes de todo o ocorrido, afim de que este órgão 
possa entender as circunstancias que levaram a falta 
do insumo no mercado e tome as medidas cabíveis 

para prevenir demandas futuras neste sentido.



Caso você se depare com a falta do insumo, orientamos que 
siga pressionando o hospital onde realiza o tratamento, ou o 

plano de saúde responsável pela entrega do insumo, ou o 
distribuidor, caso realize o tratamento de modo particular. 

Além disso, se o problema 
persistir, pedimos que nos 
contate através de nosso 

programa (PAP) de 
atendimento gratuito, 

através do telefone 0800 
773 1666.




