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COMUNICADO DE IMPRENSA: Embargado até terça-feira 17 de março de 2015 

 

Um novo recurso foi lançado hoje para ajudar os pacientes latino-americanos a compreender os 

medicamentos biológicos e tomar decisões informadas sobre seus tratamentos. 

 

Conforme os governos trabalham para aumentar o acesso aos serviços de saúde na América latina, mais 

medicamentos biológicos e biossimilares estarão disponíveis. Os pacientes e as organizações de pacientes 

devem entender mais sobre estes medicamentos e o que isso significa em um contexto regional e 

nacional. 

 

A nova plataforma online, chamada IAPO Americas, está disponível em espanhol, inglês e português. A 

plataforma fornece aos pacientes uma introdução aos medicamentos biológicos e biossimilares 

juntamente com informações atualizadas baseadas em evidências sobre a ciência e regulamentações da 

região.  A variedade de recursos, eventos e discussões do blog disponíveis na plataforma irá garantir que 

os pacientes sejam informados sobre os desenvolvimentos atuais e que a voz do paciente seja ouvida. 

 

Os pacientes devem estar envolvidos em todos os níveis da tomada de decisão 

 

As decisões médicas e de saúde tomadas em todos os níveis, incluindo os de medicamentos biológicos, 

acabam por afetar a vida dos pacientes. Os pacientes tem o direito de desempenharam um papel 

significativo nas decisões sobre os seus tratamentos. Suas vozes devem ser ouvidas para garantir que as 

decisões reflitam as necessidades, preferências e capacidades dos pacientes, o que pode levar a uma 

resposta mais adequada e eficaz de resolver muitos dos desafios enfrentados pelos sistemas de saúde 

hoje. 

 

A plataforma foi desenvolvida pela Aliança Internacional das Organizações de Pacientes (IAPO, na siga 

em inglês), uma aliança global que representa os pacientes de todas as nacionalidades e área de 

doenças. 

 

Eva Maria Ruiz de Castilla, membro do Conselho Administrativo da IAPO, disse,  

 

‘Esperamos que esta plataforma irá permitir que os pacientes e as organizações que os representam 

façam julgamentos baseados em informações sobre o valor dos medicamentos biológicos e biossimilares 

e participem ativamente no debate e discussão com outras partes interessadas envolvidas na área de 

saúde.’ 
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Existe uma crescente necessidade de explorar as questões em torno dos medicamentos biossimilares. Á 

medida que os mesmos se tornam mais amplamente disponíveis, questões como, por exemplo, 

regulamento, transparência, acesso e disponibilidade de informações sobre o paciente se tornarão ainda 

mais importantes.  

 

O objetivo da IAPO é que a IAPO Americas será um recurso útil e orientado tanto agora como nos anos 

que estão por vir. 

 

IAPO Americas será lançada na terça-feira 17 de março e está disponível em: 

http://www.iapoamericas.org/pt  
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