
Recursos IAPO

¢	 Website do IAPO: www.patientsorganizations.org

¢	 Endereço de e-mail de contato da IAPO: info@patientsorganziations.org

¢	 Declaração de assistência de saúde centrada no paciente da IAPO: www.patientsorganizations.org/declaration

¢	 Para mais informações sobre o trabalho de biossimilares da IAPO: www.patientsorganizations.org/biosimilars

¢	 Relatório do Workshop IAPO 2013 sobre medicamentos biossimilares:	

	 www.patientsorganizations.org/biosimilarsreport2013

¢	 Kit de ferramentas da IAPO sobre como trabalhar com colaboradores e partes interessadas:	

	 www.patientsorganizations.org/partnersandstakeholders

¢	 Quadro de políticas da IAPO:	www.patientsorganizations.org/policyframework

¢	 Declarações de políticas da IAPO:	www.patientsorganizations.org/policystatements

¢	 Outras publicações e ferramentas IAPO:	www.patientsorganizations.org/publicationsandtools

Outros recursos

¢	 Informações e diretrizes sobre os medicamentos biossimilares da Organização Mundial da Saúde (OMS):	
	 www.who.int/biologicals

¢	 	Informações, diretrizes e perguntas frequentes sobre os medicamentos biossimilares da Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA):		www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/document_listing/document_

listing_000318.jsp&mid=WC0b01ac0580281bf0

¢	 	Informações e diretrizes sobre medicamentos biossimilares da US Food and Drug Administration (FDA) 
(Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA):		www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/

HowDrugsareDevelopedandApproved/ApprovalApplications/TherapeuticBiologicApplications/Biosimilars

¢	 	Comissão Europeia: O que você deve saber sobre os produtos biossimilares: Um documento informativo de 
consenso:	www.ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/files/docs/biosimilars_report_en.pdf

¢	 Generics and Biosimilars Imitative (GaBI) Journal:	www.gabionline.net

¢	 	Manual de biossimilares da Associação Europeia de Medicamentos Genéricos (EGA):	www.egagenerics.com/index.

php/publications/34-ega-biosimilars-handbook	e perguntas frequentes sobre os medicamentos biossimilares:	
www.egagenerics.com/index.php/biosimilar-medicines/faq-on-biosimilars

¢	 	Guia de medicamentos biológicos da EuropaBio:		
www.europabio.org/guide-biological-medicines-focus-biosimilar-medicines

¢	 Alliance for Safe Biological Medicines:	www.safebiologics.org

¢	 Centro Latino Americano para Pesquisa Biológica:	www.clapbio.com

¢	 	Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas:	
www.ifpma.org/innovation/biotherapeutics.html

Medicamentos biológicos e biossimilares:
Recursos	e	links	úteis



Declaração	de	Assistência de saúde centrada
no paciente 
A assistência de saúde centrada no paciente é o caminho para um sistema de saúde justo 
e com um bom custo-benefício

Os	sistemas	de	saúde	em	todas	as	regiões	do	mundo	estão	sob	pressão	e	não	poderão	subsistir	se	eles	continuarem	a	se	concentrar	nas	doenças	em	vez	dos	
pacientes;	é	necessário	que	cada	paciente	se	envolva	em	seu	próprio	tratamento,	faça	mudanças	no	seu	comportamento	e	se	autogerencie.	A	assistência	
de	saúde	centrada	no	paciente	pode	ser	a	forma	com	melhor	custo-benefício	para	conseguir	os	melhores	resultados	de	saúde	para	os	pacientes.	

As	 prioridades	 dos	 pacientes,	 famílias	 e	 cuidadores	 são	 diferentes	 em	 cada	 país	 e	 nas	 diferentes	 áreas	 de	 doenças,	 no	 entanto,	 com	 base	 nessa	
diversidade,	nós	temos	algumas	prioridades	comuns.	Para	alcançar	uma	assistência	de	saúde	centrada	no	paciente	acreditamos	que	os	cuidados	de	
saúde	devem	ser	baseados	nos	seguintes	cinco princípios:

1. Respeito
Os	pacientes	e	cuidadores	têm	o	direito	fundamental	a	uma	assistência	de	saúde	centrada	no	paciente	que	respeite	as	suas	necessidades,	preferências	
e	seus	valores,	bem	como	sua	autonomia	e	independência.

2. Escolha e poder de decisão
Os	pacientes	têm	o	direito	e	a	responsabilidade	de	participar,	de	acordo	com	o	seu	nível	de	habilidade	e	de	preferência,	como	um	dos	colaboradores	na	
tomada	de	decisões	em	saúde	que	afetam	suas	vidas.	Isso	exige	um	serviço	de	saúde	ágil	que	ofereça	opções	de	tratamento	adequadas	e	as	opções	de	
gestão	que	se	encaixam	com	as	necessidades	dos	pacientes,	além	do	incentivo	e	apoio	para	pacientes	e	cuidadores	que	dirigem	e	gerenciam	o	cuidado	
para	obter	a	melhor	qualidade	de	vida	possível.	As	organizações	de	pacientes	devem	estar	capacitadas	a	desempenhar	papéis	significativos	de	liderança	
no	apoio	aos	pacientes	e	suas	famílias	para	exercitar	o	direito	de	fazer	decisões	médicas	informadas.

3. A participação do paciente na política de saúde
Os	pacientes	e	as	organizações	de	pacientes	devem	compartilhar	a	responsabilidade	em	relação	à	tomada	de	decisões	sobre	as	políticas	de	saúde	
através	de	um	compromisso	fundamentado	e	significativo	em	todos	os	níveis	e	em	todos	os	pontos	do	processo	de	tomada	de	decisão,	para	garantir	
que	elas	são	projetadas	de	modo	que	o	paciente	seja	o	centro	da	atenção.	Isso	não	deve	limitar-se	à	política	de	saúde	mas	incluir,	por	exemplo,	a	política	
social	que	terá	impacto	na	vida	dos	pacientes.	Consulte	a	declaração	sobre	políticas	da	IAPO	em:	www.patientsorganizations.org/involvement

4. Acesso e apoio
Os	pacientes	devem	ter	acesso	aos	serviços	de	saúde	garantidos	para	sua	condição.	Isso	inclui	acesso	a	serviços	seguros,	adequados	e	de	qualidade,	
tratamentos,	cuidado	preventivo	e	atividades	que	melhorem	a	saúde.	Devem	ser	tomadas	medidas	para	assegurar	que	todos	os	pacientes	possam	
acessar	serviços	necessários,	independentemente	da	sua	condição	ou	situação	socioeconômica.	Para	que	os	pacientes	alcancem	a	melhor	qualidade	de	
vida	possível,	os	serviços	de	saúde	devem	prestar	apoio	às	suas	necessidades	emocionais,	e	considerar	as	questões	alheias	à	saúde,	como	a	educação,	
o	emprego	e	questões	familiares	que	possam	ter	impacto	sobre	a	sua	abordagem	para	as	opções	e	gestão	do	tratamento	da	saúde.

5. Informação
É	essencial	dar	informações	precisas,	relevantes	e	abrangentes	para	que	os	pacientes	e	cuidadores	possam	tomar	decisões	informadas	sobre	o	tratamento	
de	saúde	e	aceitação	da	sua	condição.		A	informação	deve	ser	apresentada	em	um	formato	adequado	de	acordo	com	os	princípios	de	capacidade	de	leitura	de	
conteúdo	médico,	considerando	a	condição,	idioma,	idade,	nível	de	compreensão,	habilidades	e	cultura	do	indivíduo.	Consulte	a	declaração	sobre	políticas	da	
IAPO	em:	www.patientsorganizations.org/healthliteracy

©	 2006	 IAPO.	 Todos	 os	 direitos	 reservados.	 A	 IAPO	 adotou	 essa	 política	 em	 fevereiro	 de	 2006	 após	 consultar	 seus	 membros	 e	 fazer	 um	 acordo	 com	 a	 diretoria.	
Mais	 informações	 sobre	 a	 assistência	 de	 saúde	 centrada	 no	 paciente	 incluindo	 evidência	 para	 seu	 impacto	 e	 barreiras	 para	 sua	 prática	 podem	 ser	 encontradas	
na	 publicação	 da	 IAPO	 What is Patient-Centred Healthcare? (O que é a assistência de saúde centrada no paciente?): A Review of Definitions and Principles (Uma 
revisão das definições e princípios)	 (IAPO,	 2005)	 em:	 www.patientsorganizations.org/pchreview	 	 Contate	 a	 IAPO	 em:	 info@patientsorganizations.org

Para nós, da International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO) (Aliança Internacional de Organizações para 
Pacientes), a essência da assistência de saúde centrada no paciente é que o sistema de saúde é desenvolvido e dirigido 
para atender as necessidades e preferências de saúde dos pacientes, de modo que a assistência de saúde resulte adequada 
e econômica. Ao promover uma maior responsabilidade e melhor utilização, a assistência de saúde centrada no paciente 
leva à melhoria nos resultados de saúde, qualidade de vida e melhor valor para o investimento em matéria de saúde.

Para conseguir a atenção da assistência de saúde centrada no paciente em cada nível da comunidade, a Aliança Internacional de 
Organizações para Pacientes (IAPO), pede o apoio e a colaboração dos responsáveis políticos, profissionais da saúde, provedores de 
serviços e indústrias relacionadas com a saúde para apoiar esses cinco princípios e para fazê-los o centro das suas políticas e práticas. 
Pedimos que todas as partes interessadas forneçam estruturas, recursos e treinamentos necessários para garantir que os princípios 
delineados na presente declaração sejam defendidos por todos.


