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As associações de pacientes como promotoras de cuidados focados 
nas pessoas da América Latina 

PREÂMBULO 

Ninguém conhece melhor os efeitos de um problema de saúde do que um paciente, seus 
familiares e cuidadores. Por isso, não é de surpreender que a união de forças dos representantes 
desses grupos resulte em uma ferramenta eficaz e positiva para promover alterações importantes 
em termos de saúde. 

Existem centenas de associações de pacientes no mundo todo que agrupam e representam 
diversas condições. Todas têm o objetivo comum de ajudar os pacientes a receberem o 
tratamento que sua condição exige, dar visibilidade a essas condições e aos tratamentos 
disponíveis, bem como promover mudanças positivas nas comunidades em nível de saúde pública 
para obter acesso a eles. 

PONTO DE PARTIDA E ORIGEM DESTA PUBLICAÇÃO 

A ŖEFASAL (Reunião para fortalecer o acesso à saúde na América Latina) surgiu em novembro de 
2016 com o objetivo de promover o papel das associações de pacientes no avanço dos sistemas de 
saúde focados em pacientes e em suas comunidades na região da América Latina. O momento é 
especialmente importante já que tem a vantagem dos avanços em inovação e tecnologia que estão 
atualmente mudando a maneira de se oferecer, comunicar e acessar os serviços de saúde. 

Esse importante encontro conseguiu reunir sob o mesmo teto uma amostra representativa de várias 
associações de pacientes líderes na América Latina, que trabalham para melhorar de forma 
sustentável o acesso e os resultados de saúde de seus pacientes através de esforços inovadores de 
defesa, dirigidos a esse setor. 

Desde 2016, a REFASAL se propõe a fortalecer as associações de pacientes e dar poder a seus 
representantes a fim de apoiarem o desenvolvimento sustentável de sistemas de saúde focados nas 
pessoas, nos pacientes e em suas comunidades. 

“As associações de pacientes como promotoras de cuidados focados nas pessoas da América 

Latina” é um documento colaborativo e explicativo, criado a partir do ponto de partida estabelecido 

durante a REFASAL. 

Esta publicação contém informações compiladas por meio de entrevistas com líderes de 18 (dezoito) 
associações de pacientes de países da América Central e do Sul, participantes da REFASAL. A 
intenção é que seja uma ferramenta útil e de importância vital para as partes interessadas, que 
procuram compreender qual é o papel e o impacto atual e potencial das associações de pacientes 
no avanço a cuidados focados no paciente, além de apresentar práticas recomendadas que possam 
servir de exemplo para que outras organizações da região as avaliem, aplicando estratégias 
semelhantes em seus respectivos países. 

O documento foi patrocinado pela Novartis Pharmaceuticals, mas as opiniões representadas são 
dos autores e dos colaboradores. 
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1. Introdução 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS1), os cuidados centrados nas pessoas consistem 
em um enfoque que incorpora a visão e as perspectivas das pessoas que sofrem de determinado 
problema, dos cuidadores, familiares e das comunidades que recebem esses cuidados (OMS, 
2007). Então, o sistema de saúde é organizado em torno das necessidades totais das pessoais, não 
das doenças; e, dessa forma, respeita as camadas sociais. Para que seja eficaz, é necessário que 
os pacientes sejam treinados e recebam o apoio necessário para tomar decisões e participar 
ativamente em seus próprios cuidados e, ao mesmo tempo, oferecer recursos para que os 
cuidadores possam exercer sua função plenamente em um ambiente de apoio comunitário. 

Os cuidados voltados às pessoas são mais amplos que os cuidados voltados ao paciente, já que 
não se resume apenas aos aspectos clínicos, mas porque leva em conta a saúde das pessoas e 
comunidades, além de seu papel e sua participação na definição de políticas e serviços de saúde 
(OMS, 2016). Dessa forma, esse tipo de cuidado prevê a integração dos serviços de saúde, a 
participação e o compromisso ativo dos pacientes e da comunidade, além da colaboração dos 
profissionais de saúde como condições básicas (Practice Fusion, 2011). 

A prestação de serviços de saúde integrados e focados nas pessoas se tornou um elemento central 
das reformas nos sistemas de saúde no mundo todo e é considerado um elemento fundamental para 
alcançar a cobertura universal de saúde (Le G et al, 2014; Borgermans L et al, 2013) e para 
melhorar o estado de saúde (OMS, 2015a). A estratégia global da OMS para os serviços “focados 
nas pessoas” remete a que os sistemas de saúde englobem não apenas os indivíduos, mas também 
suas famílias e comunidade. Essa é a chave para o avanço para a prestação de serviços focados 
nas pessoas (OMS, 2015a). Essa resolução põe em evidência a priorização, em nível mundial, da 
participação ativa dos pacientes e das comunidades no planejamento e governança dos cuidados de 
saúde. 

Outros documentos estratégicos e resoluções da região das Américas da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPS) mencionam também a importância de um foco mais integral e 
centralizado nas pessoas para a prestação de serviços de saúde e visam o empoderamento das 
pessoas e comunidades na hora de tomar decisões relacionadas aos cuidados e a participação ou 
influência em políticas de saúde pública. Entre eles estão “Estratégia para o acesso universal à 
saúde”, “Cobertura universal de saúde”, CD53/5, Rev. 2 e CD53/R14” e “Estratégia de recursos 
humanos para o acesso universal à saúde e cobertura universal de saúde, CE160/18”, respaldados 
pelo Comitê Regional desse órgão, como guia para que os estados-membro desenvolvam e 
implantem políticas e intervenções para expandir o acesso focado nas pessoas e comunidades, de 
acordo com os contextos nacionais. 

De fato, a participação dos pacientes e seus representantes se transforma em uma estratégia 
fundamental para avançar para um cuidado focado nas pessoas e é reconhecida como parte dos 
esforços de transformar os sistemas de saúde no mundo (Sharma AE e Grumbach, K, 2017). Na 
literatura, a maioria dos estudos disponíveis sobre o papel dos pacientes no sistema de saúde se 
concentra mais em demonstrar e medir a participação na tomada de decisões compartilhadas entre 

                                                
1 World Health Organization (WHO, por sua sigla em inglês) 
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médico e paciente do que na participação na criação de políticas públicas relacionadas à melhoria 
dos cuidados focados nas pessoas (Stewart M et al, 2000; Elwyn G et al, 2000). 

Em primeiro lugar, esta publicação analisa o conceito de cuidados focados nas pessoas e nas 
comunidades, referindo-se aos avanços e às tendências a respeito disso em nível global e regional. 
Em seguida, o documento foca no papel das associações de pacientes e na melhoria do modelo de 
cuidados e, como exemplo, são apresentados quatro casos de sucesso de iniciativas lideradas por 
associações de pacientes na América Latina. O conhecimento dos fatores-chaves que conduziram 
ao êxito das iniciativas, assim com as barreiras que precisaram ser superadas, é um elemento 
fundamental para a replicação desse tipo de iniciativa e continuar fortalecendo o trabalho desses 
grupos para melhorar o acesso à saúde. 

 

2. Metodologia 

A seguir, estão detalhados os passos seguidos para desenvolver esta publicação. 

a) Desenvolvimento de um plano de formação 

A primeira Reunião para fortalecer o acesso à saúde na América Latina (REFASAL) aconteceu de 
29 de novembro a 1º de dezembro de 2016, em Miami, Flórida. A REFASAL reuniu especialistas e 
líderes principais das associações de pacientes na América Latina com o objetivo de discutir 
detalhadamente o papel ativo que essas associações devem ter para influenciar no desenvolvimento 
de políticas que permitam avançar os sistemas de saúde focados nos pacientes. Através de 
apresentações, discussões em grupo e workshops, o objetivo foi capacitar as associações de 
pacientes para impulsionar o desenvolvimento de iniciativas e explorar o uso de inovações 
tecnológicas para melhorar o acesso aos serviços de saúde. Os resultados dessa reunião serviram 
de base para o desenvolvimento de um esboço desta publicação. Essa reunião foi idealizada e 
organizada pela Novartis Pharmaceuticals, Policy Wisdom LLC e Global Health Consortium da 
Universidade Internacional da Flórida (Florida International University, FIU). 

b) Revisão da literatura científica 

A literatura científica sobre a participação das associações de pacientes na definição de agendas 
políticas para avançar para cuidados focados nas pessoas e comunidades é limitada e está 
disponível, principalmente, na literatura cinzenta2. Para a revisão bibliográfica desta publicação, foi 
feita uma pesquisa das publicações originais no PubMed e Google Scholar. 

Com respeito às palavras-chaves empregadas, foram usadas em espanhol e inglês, na seguinte 
ordem: “associações de pacientes ou grupos de pacientes ou cuidados focados nas pessoas ou 
cuidados focados nos pacientes ou políticas públicas ou defesa ou inovação”. 

                                                
2 Literatura cinzenta (também chamada de literatura não convencional, literatura semipublicada ou literatura 
invisível) refere-se a qualquer tipo de documento que não é difundido pelos canais de publicação comerciais 
ordinários e que, portanto, gera problemas de acesso. 
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Os seguintes critérios de inclusão foram adaptados durante a pesquisa bibliográfica: 

(a) desenvolvimento de políticas públicas de 
saúde 

(f) formação de coalisões de associações em nível 
regional 

(b) desenvolvimento de guias e protocolos de 
cuidados de saúde 

(g) participação na fiscalização de políticas e 
tomada de decisões 

(c) definição das prioridades de pesquisa (h) prestação de contas de políticas públicas de 
saúde 

(d) definição de políticas sobre inovação e 
acesso a medicamentos 

(i) acesso às informações para autogestão dos 
cuidados e dos cuidadores. 

(e) atividades de defesa e capacitação de 
modelos de cuidados e navegação no sistema de 
saúde 

 

A pesquisa bibliográfica foi complementada pela literatura cinzenta identificada nas pesquisas 
descritas anteriormente. Outros documentos relevantes, criados por órgãos internacionais como a 
Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, também foram incluídos 
nessa pesquisa. A literatura cinzenta também foi obtida através de contato com especialistas no 
assunto. 

Como resultado da pesquisa bibliográfica, foram identificadas 122 publicações, no total. Foram 
revisados os títulos e os resumos, e 40 publicações foram excluídas porque não faziam referência à 
participação de pacientes e às associações, ou estas não estavam disponíveis. A bibliografia deste 
documento contém 82 publicações. 

c) Entrevistas sobre experiências das associações de pacientes da América Latina 

No total, 18 (dezoito) associações pacientes foram convocadas para participar de uma entrevista 
semiestruturada sobre suas experiências, práticas e atividades realizadas relacionadas à definição 
de políticas de cuidados focadas nas pessoas e comunidades (consulte o anexo 1 para ver a lista de 
associações). A seleção de associações foi feita seguindo uma amostra de conveniência, usando os 
seguintes critérios: 

• representação dos diferentes países da região da América Latina; 

• liderança reconhecida em atividades relacionadas aos cuidados focados nas pessoas; 

• ser membro da REFASAL. 

Um total de oito associações concluiu a pesquisa em um período de dois meses, entre setembro e 
outubro de 2017. 
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3. Tendência ao cuidado focado nas pessoas 

a) Situação atual e tendências voltadas aos cuidados focados nas pessoas em nível global 

Os esforços globais para avançar em direção aos cuidados focados nas pessoas são observados de 
forma proeminente nas reformas aos cuidados primários na saúde (Sharma AE e Grumbach, 2016). 
Em países mais ricos, os governos nacionais instituíram reformas estruturais e financeiras nos 
sistemas de saúde para promover a integração dos serviços e promover a coordenação intersetorial 
com os serviços sociais. Essas iniciativas tiveram um foco especial nas intervenções direcionadas a 
empoderar as pessoas para cuidarem de suas próprias condições de saúde através de sistemas de 
autocuidado (OMS, 2015b) e melhorar a coordenação entre os diferentes níveis de cuidado, 
especialmente na transição entre o hospital e o lar (Sonola L et al, 2014). 

Por exemplo, em 2007, nos Estados Unidos, as associações profissionais de médicos de 
atendimento primário chegaram a um acordo sobre um conceito organizacional de atendimento 
primário chamado de Clínicas Focadas no Paciente (Patient-Centered Medical Homes) (AAFP, 
2017). 

Por sua vez, em 2010, a Lei de Proteção ao Paciente e Tratamentos de Saúde a Preços Acessíveis 
dos Estados Unidos (United States Patient Protection and Affordable Care Act) criou o Instituto de 
Pesquisa de Resultados Focados no Paciente (Patient-Centered Outcomes Research Institute, 
PCORI, na sigla em inglês), com o objetivo de enfatizar a importância crítica de uma perspectiva de 
cuidados focados nos pacientes para fazer pesquisas sobre a eficácia comparativa das intervenções 
médicas. Na declaração de sua missão, ela se comprometeu a criar e promover pesquisas de alta 
integridade, guiadas por pacientes, cuidadores e pela comunidade de cuidados médicos mais ampla. 
A PCORI propôs prioridades nacionais à investigação, seguindo um extenso procedimento de 
consulta das partes interessadas (van Thiel G e Stolk P, 2013)- 

A participação do paciente também é um dos princípios operacionais apresentados nas Conclusões 
do Conselho sobre Valores e Princípios Comuns nos Sistemas de Saúde da União Europeia (junho 
de 2006): “Todos os sistemas de saúde da UE apontam para o foco no paciente. Isso significa que 
pretendem envolver os pacientes em seus tratamentos, ser transparente com eles e, sempre que 
possível, oferecer-lhes opções, como por exemplo, na escolha entre diferentes prestadores de 
serviço de saúde” (Sienkiewicz D, van Lingen C, 2017). 

No caso dos países com renda média, as principais estratégias implantadas para avançar em 
direção ao cuidado focado nas pessoas foram fortalecer o atendimento primário e os cuidados 
comunitários. Um exemplo desse tipo de estratégia é visto no caso do Chile com a integração da 
detecção e o tratamento precoce das doenças mentais nas práticas familiares. Outro exemplo é o 
crescimento de centros de cuidados de saúde da família no Brasil (OMS, 2015a). 
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Nos países de baixa renda, os exemplos de serviços focados nas pessoas são menos comuns que 
em outros lugares com melhores condições socioeconômicas. Apesar disso, em muitos lugares da 
África, há um foco estratégico para incrementar: 

• a cobertura de saúde através do atendimento primário e a promoção da participação 
comunitária (OMS, 2008) 

• a integração de programas específicos para doenças através dos centros de atendimento 
primário (Njoroge A, 2014) 

• o treinamento de equipes multidisciplinares em saúde e participação de trabalhadores 
comunitários (Patel V et al, 2013) 

• capacitação em saúde e prevenção (UNICEF-OMS, 2015) 

A OMS considera que os cuidados focados nas pessoas são fundamentais. A seguir, destacamos as 
intervenções implantadas em nível global e que a OMS considera eficazes. 

 

Empoderamento e participação de cidadãos através do acesso às informações 
para autogestão dos cuidados e dos cuidadores 

Parece que as intervenções mais eficazes nesse campo são nas áreas de educação em saúde, 
tomada de decisões compartilhadas, autocuidado e planejamento do cuidado pessoa (OMS, 2015b). 
Embora algumas dessas estratégias sejam mais tradicionais e tenham sido utilizadas por muitos 
anos, o uso de tecnologias da informação está abrindo novas opções para o avanço dos cuidados 
focados nas pessoas como, por exemplo, através do uso de mensagens de texto para trocar 
informações oportunas ou uso de videogames para desenvolver redes virtuais de suporte à 
comunidade (Ricciardi L. et al, 2013; Prey JE et al, 2014). 

O uso dessas tecnologias de saúde móveis demonstrou ser útil para abranger as barreiras 
geográficas e de idiomas durante a prestação de serviços em zonas rurais e remotas (Piette J et al, 
2012). Existe também uma ênfase maior na propagação do histórico clínico em formato eletrônico e 
em facilitar o acesso para os pacientes como uma forma de fortalecer a comunicação entre 
pacientes e médicos (Wiljer D et al, 2008). O uso do histórico médico em formato eletrônico teve 
uma propagação massiva em países com economia avançada, como por exemplo, Medicare, nos 
Estados Unidos; mas também em países mais pobres em que os pacientes guardam seus próprios 
históricos médicos (OMS, 2015a). 

Permitir que os pacientes tivessem acesso aos seus prontuários clínicos foi útil para facilitar a 
tomada de decisões compartilhadas, o autocuidado, a satisfação do paciente e ajudar as pessoas a 
sentirem que têm mais controle de sua saúde, reduzindo, assim, a ansiedade (Rowe RE et al, 2002, 
Brown HC e Smith HJ, 2004, Pitkethly M et al, 2008). Sendo assim, o uso de programas de 
autocuidado via Internet e telemedicina melhora as habilidades dos pacientes de tomar decisões 
(Gremeaux V y Coudeyre E, 2010) e melhoram o autocuidado de doenças crônicas, a eficácia 
clínica do atendimento e a experiência do usuário e do cuidador (Royer S e Goodwin N, 2012). 

Sendo assim, quando os pacientes conseguem relatar aos médicos seus resultados de saúde, a 
relação entre pacientes e provedores de saúde pode melhorar e apoiar a melhor qualidade do 
atendimento clínico, incluindo o diagnóstico e a administração das condições de saúde (Chen J, 
2010, Chen J et al, 2013, Haywood K et al, 2006). As intervenções que procuram melhorar a 



 

 
 

11 

satisfação do público através de pesquisas de pacientes podem promover mudanças positivas na 
prestação de serviços, incluindo a melhoria dos resultados clínicos, segurança do paciente e 
redução do uso desnecessário de recursos (Davies E et al, 2008). Para isso, existem diferentes 
abordagens como relatórios, pesquisas de satisfação e ligações telefônicas de satisfação utilizadas 
em países como Índia, Chile, Gana, Filipinas, Uganda, Ucrânia, Estados Unidos e Uzbequistão 
(McNamara P, 2006). 

 

Participação social no desenvolvimento e fiscalização de políticas 
e tomada de decisões 

A participação e fiscalização de políticas é feita através de diferentes modelos participativos e 
informativos, como, por exemplo: 

• No Canadá, o esboço da Carta para Cuidado de Saúde Focado no Paciente contém os 
direitos que pertencem não apenas à relação entre provedor e paciente, mas também à 
relação entre o paciente e o sistema de saúde geral, como a continuidade do cuidado entre 
provedores de saúde, a transparência no governo, a tomada de decisões sobre o 
fornecimento do atendimento de saúde, o monitoramento proativo e a melhoria na qualidade 
do atendimento (Flood CM y May K, 2012). 

• Nas Filipinas, em que o governo facilitou a participação da comunidade nos cuidados de 
saúde, a descentralização parece ter tido efeitos positivos no comportamento do provedor 
(Ramiro LS et al, 2001). 

• No Peru, como parte de uma iniciativa de reforma dos serviços de saúde, o governo formou 
comitês destinados a responsabilizar a todos os níveis do sistema de saúde e transferiu o 
controle de recursos financeiros, dando aos comitês o financiamento em nível central e 
atribuindo-lhes direitos para manter e utilizar as tarifas de medicamentos (Berlan D y 
Schiffman J, 2012). 

A evidência mostra que as comunidades informadas têm mais capacidade de influenciar os 
provedores a fim de obter cuidados mais focados nas pessoas (Berlan D e Shiffman J, 2012). O 
acesso às informações ajuda a ensinar as pessoas sobre seus direitos e responsabilidades nos 
cuidados de saúde; por exemplo, na promoção da solidariedade para a cobertura universal de saúde 
e a promoção de coberturas de seguros de saúde (Khan J e Ahmed S, 2013). 

É importante destacar a importância da participação dos pacientes no desenvolvimento de guias 
para cuidados clínicos e coordenação dos cuidados. O uso de protocolos e guias de cuidados é 
muito eficaz no apoio aos indivíduos para que eles recebam cuidados clínicos relevantes de forma 
oportuna (Allen D et al, 2009). Essas iniciativas também podem ter um efeito na criação ou 
fortalecimento de marcos regulatórios para garantir o acesso a medicamentos de qualidade. 

Apesar das crescentes evidências, os esforços de remodelar os cuidados básicos receberam críticas 
pelo fato de não incluírem, adequadamente, os pacientes e o público como sócios nos processos de 
redesenho de políticas para alcançar o cuidado focado nas pessoas (Berenson RA et al, 2008, 
Rogers JC, 2008). 
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Em 1998, o Commonwealth Fund lançou uma pesquisa internacional sobre as políticas de saúde 
nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia destinada a medir as 
percepções e experiências públicas com os sistemas de saúde, incluindo aspectos do atendimento 
focado nas pessoas. Essa pesquisa foi repetida várias vezes para incluir mais países (11 países 
participaram em 2011) que identificaram oportunidades para melhorias nos cuidados médicos 
(Donelan K et al., 2000; Schoen C et al., 2006, 2011). 

Várias iniciativas demonstram os esforços de incentivar os cuidados focados nas pessoas em anos 
recentes. 

• A iniciativa de Medicina da Família para a Saúde da América 
(Family Medicine for Americas´s Health), lançada em 2015 pelas 
principais organizações de medicina familiar nos Estados Unidos, 
identificou a participação de pacientes como uma prioridade 
estratégica (Howrey BT et al, 2015). 

  

• Em 2014, o Colégio Real de Praticantes da Medicina Geral (Royal 
College of General Practitioners), do Reino Unido, publicou um 
manual sobre atendimento focado nos pacientes no século XXI (An 
Inquiry into Patient Centered Care in the 21st Century), 
descrevendo estratégias para empoderar os pacientes (Royal 
College of General Practitioners, 2014). 

 

• O Programa Picker-Commonwealth propôs um modelo integral que 
leva em conta as experiências dos pacientes que recebem 
cuidados médicos (Shaller D, 2007). O modelo reconhece que os 
pacientes devem participar ativamente nas decisões relacionadas à 
sua própria saúde, confiar e poder cuidar de sua saúde. Além 
disso, o modelo enfatiza a importância da percepção do usuário em 
relação à qualidade e satisfação de seus cuidados médicos.  

b) Situação atual e tendências voltadas aos cuidados focados nas pessoas na região da 
América Latina 

Assim como em outras regiões do mundo, os países da América Latina focaram na adoção de 
sistemas de saúde baseados nos cuidados básicos como sua principal estratégia para o avanço em 
direção aos cuidados focados nas pessoas (OMS,2015a), seguindo os princípios de equidade, 
solidariedade e direito à saúde (Macinko J et al., 2007). Na última década, países como Brasil, 
Colômbia, México e El Salvador começaram a fortalecer os serviços de cuidados básicos através de 
reformas que procuram melhorar a oferta de serviços de cuidados básicos financiados pelo governo 
através da ampliação dos pacotes de benefícios (Colômbia e México) e introdução de modelos de 
cuidados inovadores (Brasil e El Salvador) (Bosch M et al., 2012). 
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Um olhar nas iniciativas realizadas pelos países da região 

• Desde 1998, o Brasil está implantando a Estratégia de Saúde da Família através de equipes 
multidisciplinares de cuidados básicos de profissionais de saúde responsáveis pela 
população que vive em determinada região. Cada equipe inclui um médico, uma enfermeira, 
uma enfermeira assistente e até seis agentes de saúde comunitários (Macinko J e Harris MJ, 
2015). 

• Em 1979, o México começou um programa para ampliar a cobertura de cuidados primários 
para a população rural (Harrison 1991). Atualmente, o Ministério da Saúde conta com uma 
extensa rede de clínicas de cuidados básicos, e os Institutos de Seguro Social contam com 
uma sólida rede de clínicas de medicina familiar (Secretaria de Saúde, 2013). 

• Na década de 1980, a Colômbia introduziu uma concepção clara sobre os cuidados básicos 
de saúde nos planos de saúde públicos. Em 2007, os cuidados básicos de saúde se 
tornaram parte da política do governo (Lei 1122 de 2007) e, em 2012, a Lei 1438 de 2012 
colocou os cuidados básicos de saúde no núcleo do sistema de saúde, mas não mudou a 
estrutura nem os mecanismos para o fluxo de recursos (Apráez Ippolito G e Sarmiento Limas 
C, 2014). 

• Desde 1980, El Salvador tem feito importantes esforços para melhorar os serviços de 
cuidados básicos. Em 2009, o governo lançou uma rede integral e integrada de serviços de 
saúde como parte do plano para reformar o sistema de saúde pública. As equipes de saúde 
da família voltadas para a comunidade apóiam esses serviços que funcionam em regiões 
marginalizadas do país. A equipe é composta por um médico de cuidados básicos, uma 
enfermeira e agentes comunitários de saúde (Ventres WB, 2013). 

• O Plano Esperança, implantado no Peru em 2012, protege milhões de peruanos que 
possuem recursos limitados filiados ao SIS Gratuito (Seguro Integral de Saúde), que podem 
recorrer ao estabelecimento de saúde mais próximo para receber cuidados de promoção, 
prevenção e, caso seja diagnosticado com câncer, eles receberão tratamento oportuno e 
cuidados gratuitos. Desde essa data, o Plano Esperança atendeu 10 tipos de câncer no 
Instituto Nacional de Doenças Neoplásicas, sendo sete deles financiados pelo Fundo 
Intangível Solidário de Saúde e três pelo SIS (Seguro Integral de Saúde). Dessa forma, pela 
primeira vez na história do Peru, houve um fundo intangível solidário para lidar com os 
cânceres de maior incidência no país. 

Na região da América Latina, da perspectiva do sistema de saúde, essas mudanças representam 
um progresso substancial rumo ao fornecimento de cuidados básicos (Doubova SV et al, 2016). No 
entanto, apesar de todos os esforços para fortalecer os cuidados básicos nos países, alguns 
desafios continuam. Esses desafios incluem a disponibilidade de equipes médicas qualificadas e 
igualmente distribuídas nos territórios, subfinanciamento do atendimento de saúde e má 
coordenação entre a rede de serviços, com uma lacuna significativa na referência aos serviços de 
média complexidade (Rao & Pilot, 2014; Yavich & Báscolo, 2016). 

Um estudo recente com 17 (dezessete) países da América Latina que exploram os cuidados básicos 
focados nas pessoas nessa região encontrou brechas significativas na disponibilidade, no 
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fornecimento de serviços e na comunicação de pacientes e médicos em cuidados sanitários públicos 
e privados (Kim MK et al., 2013). De fato, pesquisas realizadas na Colômbia (Jaramillo- Echeverri 
LG 2004) e no México (Lazcano-Ponce E et al. 2004, Doubova SV et al. 2009) mostraram que os 
pacientes exigem que os médicos tenham melhores habilidades de comunicação e capacidade de 
reconhecerem sua autonomia, seu direito a expressarem suas opiniões e fazer perguntas. 

Embora esteja mais lento do que o desejado, os países da região estão lançando focos 
multidisciplinares para localizar os pacientes no centro de sua tomada de decisões. Alguns 
pacientes avançaram na implantação de estratégias recomendadas pela OMS para avançar em 
direção aos cuidados focados nas pessoas (OMS, 2016) que incluem: 

 

Empoderamento e participação das pessoas 

O empoderamento é definido como o grau de autonomia e autodeterminação das pessoas e 
comunidades que lhes permite representar seus interesses de forma responsável e 
autodeterminada, agindo sob suas próprias responsabilidades. É o processo de tornar-se mais forte 
e mais seguro, especialmente para controlar a vida e vindicar direitos. O empoderamento como ação 
refere-se tanto ao processo de autoempoderamento quanto ao apoio profissional das pessoas, 
permitindo que eles supram sua sensação de impotência e falta de influência e reconheçam e usem 
seus recursos (https://en.wikipedia.org/wiki/Empowerment). 

O projeto Novo Paradigma, na Colômbia, é um bom exemplo de estratégias implantadas para o 
empoderamento e participação das comunidades. Esse projeto tem por objetivo que as pessoas 
com lesões na espinha dorsal se reúnam regulamente como grupo para discutir suas necessidades 
de saúde. Como parte disso, os profissionais de saúde e assistentes sociais oferecem informações 
de saúde relevantes, ao mesmo tempo que oferece treinamentos sobre autocuidado (OMS, 2011). 
Por sua vez, no Peru, existe um compromisso de ampliar a participação de grupos marginalizados 
apoiando o desenvolvimento e a criação de modelos de colaboração multissectorial (Buffardi A et al, 
2012). 

 

Fortalecimento da governança e transparência através da participação de 
pessoas na fiscalização de políticas e tomada de decisões 

A governança trata dos processos para tomar e implantar as melhores decisões possíveis. Um bom 
sistema de governança pode transmitir um efeito positivo nas políticas e práticas, nos protocolos de 
qualidade de serviço, nas boas relações de trabalho, entre outros. A transparência é essencial para 
a governança, já que as pessoas devem ser capazes de ver claramente como e por que uma 
decisão foi tomada, além das informações e assessoria consideradas. 

A política nacional de saúde o Estado Pluripotencial da Bolívia é um exemplo sólido de apoio 
governamental aos processos de participação no planejamento local. Em Tupiza, pequena cidade do 
estado de Potosí, a participação social foi fundamental e um dos condutores principais para 
promover melhores serviços de saúde na região. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Empowerment


 

 
 

15 

Com o objetivo de reduzir as desigualdades e criar um modelo de saúde baseado na família, desde 
1996, a população local e os responsáveis pela formulação de políticas de saúde identificaram um 
novo modelo de atendimento, levando em conta uma avaliação precoce de duas necessidades. Por 
isso, o registro de saúde da família (prontuário familiar) é a pedra angular do sistema de gestão de 
informações, do qual são coletados os dados socioeconômicos e epidemiológicos de cada família e 
seu contexto. 

Desse modo, os serviços de saúde foram planejados e implantados com base na informação contida 
nos registros de saúde da família. Esse registro de saúde familiar parece ser o segredo por trás do 
bem-sucedido modelo de saúde de Tupiza. Em 2015, 98% da população de Tupiza havia sido 
incorporada ao sistema (Leys M et al, 2013). 

 
Reorganização do modelo de cuidados com o uso das novas tecnologias 

A introdução de saúde a distância e o uso de prontuários médicos eletrônicos estão sendo 
incorporados gradualmente nos sistemas de saúde da região em países como Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela (CEPAL, 2011). 

Na Argentina, existem várias iniciativas de telemedicina para compensar a falta de equipes médicas 
em cidades pequenas e distantes como, por exemplo, o Hospital Infantil de Alta Complexidade de 
Garrahan e o Instituto Oftalmológico Zaldívar, da província de Mendoza (CEPAL, 2011). O hospital 
Garrahan oferece consultas por e-mail há mais de uma década e está implantando um programa de 
comunicações remotas para melhorar o acesso aos serviços e à coordenação de cuidados aos 
pacientes. Por sua vez, o serviço de oftalmologia à distância do Instituto Zaldívar oferece consultas à 
distância e acesso instantâneo ao histórico médico eletrônico. Observamos outro exemplo no 
Mistério da Saúde de Buenos Aires, que conta com 43 hospitais com sistema de prontuário médico 
eletrônico, sistemas de referência e contra-referência implantados. 

No Brasil, a iniciativa de telemedicina oferece serviços de videoconferência, diagnóstico e busca por 
uma segunda opinião, bem como treinamento contínuo ao conectar as equipes de saúde da família 
e os especialistas nas universidades. Além disso, existem dois grandes projetos de telemedicina no 
Brasil: Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) e Programa Nacional de Cuidados Básicos de 
Telessaúde (Telessaúde Brasil), que foram implantados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e o 
Ministério da Saúde, respectivamente (Cepal, 2011). 

c) Papel dos grupos de pacientes nos cuidados focados nas pessoas 

Os serviços integrados de saúde focados nas pessoas são uma nova e importante forma de dar 
poder aos pacientes, lutar contra a fragmentação do sistema de saúde e fomentar uma melhor 
coordenação e colaboração com as organizações e provedores em todos os âmbitos de 
atendimento, oferecendo serviços de saúde que se ajustem às necessidades das pessoas. 

O compromisso do paciente pode ser caracterizado por quanta informação flui entre o paciente e o 
provedor, quão ativo é o paciente nas decisões de atendimento e quanto o paciente, cuidador ou a 
associação estão envolvidos nas decisões da organização de saúde e na formulação de políticas. 
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Os pacientes que estiverem menos envolvidos terão um nível de poder limitado para tomar decisões 
(Sharma AE e Grumbach, 2017). 

O conceito de participação de pacientes é “pacientes, familiares, seus representantes e profissionais 
de saúde trabalhando em ativa cooperação em diferentes níveis do sistema de saúde - atendimento, 
modelo organizacional e governança e elaboração de políticas - para melhorar a saúde e o 
atendimento de saúde” (Carman KL et al, 2013). 

De fato, a participação dos pacientes pode ser promovida no nível do cuidado individual, 
organizacional ou de políticas públicas (Sharma AE e Grumbach, K 2017; Carman KL et al, 2013): 

- Cuidados diretos: as decisões sobre o tratamento são baseadas nas preferências do paciente, 
a evidência clínica e a decisão clínica. 

- Modelo organizacional e governo: participação na execução de projetos de melhoria da 
qualidade, ajuda na contratação de pessoal, treinamento e desenvolvimento, liderança de 
comitês de melhoria da qualidade e segurança hospitalar. 

- Elaboração de políticas: os pacientes colaboram com os líderes comunitários e políticos para 
resolver problemas comunitários e sociais, dar forma à política de saúde e estabelecer 
prioridades para o uso de recursos. Os pacientes também participam na saúde e na pesquisa 
clínica (Carman KL et al, 2013). 

Existe forte evidência de impacto positivo das intervenções que procuram empoderar e envolver os 
pacientes, as famílias e comunidades em uma variedade de resultados não apenas em países 
economicamente desenvolvidos, mas também nos países em desenvolvimento. A conexão entre a 
participação comunitária e os resultados de saúde demonstra que esse enfoque é um fator-chave 
para a melhoria da saúde, principalmente em países com recursos limitados (Blomfield MI, Cayton 
H, 2009; Rifkin SB, 2014). 

A OMS reconhece uma variedade de enfoques para garantir a participação comunitária, incluindo a 
participação de associações de pacientes e usuários dos serviços de saúde em nível nacional e 
local como uma oportunidade de fortalecer a defesa dos cuidados focados nas pessoas através da 
influência desses grupos no financiamento, planejamento e na prestação de serviços (OMS, 2015a; 
OMS, 2016). 

 

4. Panorama geral das associações de pacientes 

As associações que representam a visão dos pacientes e usuários dos serviços de saúde em nível 
nacional e local oferecem uma oportunidade de apoiar outros pacientes e fortalecer a defesa dos 
cuidados focados nas pessoas (OMS, 2015b). Normalmente, essas associações são caracterizadas 
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como organizações, grupos ou entidades não governamentais e sem fins lucrativos que representam 
os interesses dos pacientes e seus familiares em diferentes instâncias. 

As associações de pacientes mantêm uma perspectiva objetiva que honra tanto as opiniões dos 
pacientes e das famílias como a da organização a que servem. Essa posição única permite que as 
associações de pacientes simulem problemas para apoiar os pacientes quando há preocupações 
em relação às ações da organização (Clark EJ, Stovall SE, 1996). A organização também considera 
as habilidades de mediação da associação de pacientes quando as expectativas deles não são 
realistas (Clark EJ, Stovall SE, 1996; Wright D et al, 2005). 

Atualmente, existe uma grande diversidade de associações de pacientes de acordo com o enfoque, 
o objetivo, as ações, o tamanho organizacional, a estrutura, o financiamento e a liderança (Parra A 
et al., 2003, Lambert R, 2010). 

Entre as atividades realizadas pelas associações nos diferentes países, estão: 

• a criação de uma consciência social sobre diferentes doenças; 

• a luta contra o estigma social associado a elas; 

• a difusão de informações sobre as necessidades e prioridades dos pacientes; 

• o trabalho para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes por meio da reivindicação de 
melhores serviços de saúde; 

• a promoção de tecnologias e tratamentos novos e melhores; 

• a geração de espaços coletivos de autocuidado e autoajuda (Arantón L, 2009; Lambert R, 
2010); 

• o treinamento sobre o autocuidado e o modo ideal de gerenciar a doença 

• a participação em fóruns sobre temas de saúde; 

• o monitoramento e acompanhamento das reformas dos sistemas de saúde e seu efeito sobre 
os interesses dos pacientes (Hoffman B, 2003); 

• o acompanhamento sobre a proliferação de terapias e tratamentos médicos (Landzelius K, 
2006);  

• a participação em pesquisas sobre diferentes tipos de doenças e suas respectivas 
comunidades científicas (Rabeharisoa V e Callon M, 2002; Wilkinson E, 2008). 

Atualmente, as associações de pacientes se transformaram em peças-chave que colaboram e 
participam na tomada de decisões relacionadas aos cuidados de saúde. 

Um dos aspectos principais é o papel das associações de pacientes na definição de prioridades na 
pesquisa, avaliação e aprovação de novos tratamentos focados nas necessidades das pessoas 
através da colaboração com diferentes atores, como as instituições acadêmicas, os governos e a 
indústria farmacêutica (Anderson M e Schenenam K, 2016; Mattingly TJ et al, 2017; Anderson M e 
McClearly K, 2015). Por exemplo, o Instituto de Pesquisas Focadas no Paciente (PCORI, pela sigla 
em inglês) e a Food and Drug Administration (FDA, pela sigla em inglês), dos Estados Unidos, estão 
desenvolvendo iniciativas para garantir a participação de pacientes no processo de pesquisa e 
desenvolvimento de medicamentos (Anderson M e McClearly K, 2015). Organizações como o 
“Projeto de Cura Acelerada para a Esclerose Múltipla” (Accelerated Cure Project for Multiple 
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Sclerosis) e a “Fundação para Síndrome de Phelan-McDermid” estão entre as 20 (vinte) 
associações de pacientes que compõem a rede de pesquisa de pacientes da PCORI. 

Recentemente, a organização Projeto dos Pais para a Distrofia Muscular (Muscular Dystrophy 
Parent Project) abriu um novo caminho para a FDA ao propor orientações para que a agência ajude 
a indústria farmacêutica a entender melhor a Distrofia Muscular de Duchenne e elaborar ensaios 
clínicos sobre a doença. Essas orientações foram revisadas e adotadas pela FDA (Anderson M e 
McClearly K, 2015). A agência está trabalhando no desenvolvimento de novos mecanismos para 
atuar mais próximo aos pacientes e informar o processo regulatório como parte de suas iniciativas 
para promover o desenvolvimento e aprovação de produtos farmacêuticos focados nos pacientes 
(Mattingly J et al, 2017). 

a) Promovendo a atenção focada nas pessoas 

Na América Latina, o principal objetivo das associações de pacientes concentra-se na defesa da 
vida através da exigência de melhores condições de vida e equidade, bem como da busca de 
oportunidades e incentivo a reformas sociais (Durstine A & Leitman E, 2009). Um dos objetivos 
desses grupos é capacitar os pobres para que tenham consciência de sua condição e reavaliar suas 
capacidades como indivíduos e grupo, bem como de prepará-los para moverem ações coletivas 
para conseguir seus direitos (Durstine A & Leitman E., 2009). 

Historicamente, as associações de pacientes têm um papel importante para ajudar os pacientes a 
obter cobertura para seus tratamentos e reivindicar mudanças em nível subnacional e nacional. 
Atualmente, está surgindo um novo nível de participação. 

Uma análise de 18 (dezoito) associações de pacientes na América Latina que trabalham para 
avançar e conseguir cuidados focados nas pessoas permite observar uma quantidade 
surpreendente de atividades que vão além do papel tradicional das associações de pacientes na 
região (Tabela 1). 

Essas organizações se mantêm ativas nos seguintes objetivos: 

1) desenvolvimento e fiscalização de políticas e tomada de decisões 
2) desenvolvimento de atividades destinadas a garantir que as guias clínicas se desenvolvam de 

forma transparente 
3) desenvolvimento de atividades direcionadas a revisar e atualizar o marco regulatório para 

garantir o acesso e a cobertura de medicamentos de qualidade 
4) melhoria no treinamento do cidadão para autogestão eficaz de cuidados e atendimento de 

saúde de pacientes, cuidadores e provedores de saúde 
5) criação de redes de associações de pacientes para influenciar e fiscalizar o processo de 

tomada de decisões em nível regional. 
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Embora muitos países da América Latina tenham um longo caminho a percorrer até conseguirem 
cuidados focados nas pessoas, as associações de pacientes desses países já deram início a 
diferentes esforços para promover e participar desse diálogo na região. 

Tabela 1. Associações de pacientes na América Latina que trabalham para promover 
cuidados focados nas pessoas. 

País Associação 

Desenvolvimento e 
fiscalização de 

políticas e tomada 
de decisões 

Desenvolvimento 
de guias clínicas 

de forma 
transparente 

Revisão e 
atualização do 

marco 
regulatório 

Melhoria na 
formação para 
autogestão dos 

cuidados de saúde 

Criação de redes 
de associações de 

pacientes 

Argentina 
FPC - Fundação de Pacientes com 

Câncer de Pulmão 
✔  ✔  ✔ 

Brasil 
ABRALE - Associação Brasileira de 

Linfoma e Leucemia 
✔   ✔ ✔ 

Brasil 
FEMAMA - Federação Brasileira de 

Instituições Filantrópicas de Apoio à 
Saúde da Mama 

✔  ✔ ✔ ✔ 

Brasil Instituto Oncoguia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Brasil Psoríase Brasil ✔   ✔  

Chile Corapehi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Colômbia 
Fundação RASA - Rede de Apoio 

Social da Antioquia 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Colômbia Fundação SIMMON ✔ ✔ ✔ ✔  

Costa Rica 
Associação Nacional de Segunda 

Chance de Vida (ANASOVI) - Costa 
Rica 

 ✔ ✔  ✔ 

Guatemala 

Associação Guatemalteca Heróis da 
Esperana e Rede Guatemalteca de 
Doenças Catastróficas, Crônicas e 

Degenerativas 

  ✔  ✔ 

Panamá 

Federação Nacional de Pacientes 
com Doenças Graves, Crônicas e 

Degenerativas - Fundação de Artrite 
Reumatoide do Panamá - FUNARP 

✔  ✔ ✔ ✔ 

Equador Fundação Suyana ✔  ✔  ✔ 

México Associação Ale ✔   ✔ ✔ 

México Fundação Rebecca de Alba ✔ ✔  ✔ ✔ 

México 
Beneficiários que Vivem com 

HIV/AIDS do IMSS 
✔  ✔  ✔ 

México 
MILC - Associação de Médicos e 
Pesquisadores na Luta contra o 

Câncer 
   ✔  

Peru Esclerose múltipla no Peru - ESMUP  ✔  ✔ ✔ 

Peru Esperantra ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Fonte: Páginas web das associações e informações compartilhadas em entrevistas com líderes das associações 

 



 

 
 

20 

A seguir, apresentamos alguns exemplos de como essas associações de pacientes têm influências 
positivas nos cuidados focados nas pessoas, em seus respectivos países. 

 

Desenvolvimento de atividades destinadas a melhorar a transparência no 
desenvolvimento de orientações clínicas 

As organizações estudadas estão trabalhando em projetos ou iniciativas que buscam melhorar a 
forma que os pacientes conhecem e usam o sistema de saúde, bem como na elaboração de 
protocolos e orientações clínicas para o atendimento de condições de saúde forma transparente. 

Por exemplo, a Fundação de Pacientes com Câncer de Pulmão (FPC), da Argentina, trabalha com a 
secretaria de saúde de cada município para avançar no desenvolvimento de orientações clínicas 
que guiem o atendimento básico de saúde e ajudem a melhorar a coordenação entre todos os níveis 
de atendimento através de estratégias de treinamento de funcionários do primeiro nível de 
atendimento e da formação de cidadãos no uso do sistema de saúde. Essa iniciativa foi criada como 
resposta à necessidade de melhorar o diagnóstico precoce do câncer de pulmão e gerar 
aproximações entre todos os níveis de atendimento dos serviços de oncologia (veja o exemplo do 
caso de sucesso nº 1). 

Da mesma forma, a Fundação Corapehi, do Chile, trabalha ativamente com a Sociedade Chilena de 
Endocrinologia e especialista da área para gerar e disseminar evidências das barreiras de acesso ao 
diagnóstico oportuno de doenças da hipófise e do tratamento de pacientes com hemorragia 
intracerebral, para conscientizar as autoridades nacionais sobre a necessidade de atualizar os 
pacotes de benefícios (Garantias Explícitas de Saúde) e orientações de práticas clínicas (veja o 
exemplo do caso de sucesso nº 2). 

 

Desenvolvimento de atividades direcionadas a revisar e atualizar o marco 
regulatório para garantir o acesso e a cobertura de medicamentos de qualidade 

A aspiração a um acesso adequado a medicamentos de qualidade para diversas doenças também é 
uma das mais importantes frentes de trabalho das associações em nível regional. 

Por exemplo, na Colômbia, as associações de pacientes obtiveram destaque em diferentes cenários 
da política pública em questões de saúde, como: 

• discussão e aprovação da Lei 1438 de 2011, que reformulou alguns aspectos do sistema de 
saúde 

• lei estatutária sobre o direito à saúde, aprovada em 2015 

• promulgação da Lei 1392, de 2010, sobre doenças órfãs 

• atividades ligadas ao Plano Decenal para Controle do Câncer na Colômbia (2012 - 2021) 

• atividades ligadas à discussão do documento CONPES 155-2012, sobre a política 
farmacêutica nacional 

• atividades ligadas ao Decreto 1782, de 2014, sobre avaliação e registro sanitário de 
medicamentos biológicos (Referência) 
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Como parte de seus esforços, a fundação RASA desenvolveu uma série de palestras com a 
participação da sociedade civil em diferentes níveis para promover o acesso a medicamentos de 
qualidade para seus membros e para todos os pacientes em geral. Por outro lado, como uma aposta 
de maior alcance, participou de em sessões de formulação da política pública para medicamentos 
(veja o exemplo do caso de sucesso n º3). 

Da mesma forma, a Federação Nacional de Pacientes com Doenças Graves, Crônicas e 
Degenerativas - Fundação de Artrite Reumatoide do Panamá trabalhou junto a associações médicas 
do seguro social e outras associações nacionais de pacientes para criar uma comissão (Comissão 
de Alto Nível) para cuidar da situação dos medicamentos para pacientes com doenças crônicas e 
criar uma proposta de lei para compra nacional de medicamentos (veja o exemplo do caso de 
sucesso nº 4). 

As organizações estabeleceram um trabalho em comum com as associações de pacientes e atores 
de outros países. Esse é o caso da Fundação Esperantra, uma associação peruana com ampla 
experiência e uma forte projeção nacional e internacional. Parte do trabalho da fundação é criar 
processos regulatórios de medicamentos para garantir que as políticas nacionais de recebimento de 
medicamentos cumpram os padrões internacionais e garantam a qualidade dos medicamentos, bem 
como promover o acesso da população mais vulnerável ao seguro universal, levando a voz do 
paciente aos tomadores de decisão de mais alto nível 

Dessa forma, em junho de 2015, a Fundação Nacional de Artrite Reumatoide do Panamá (FUNARP) 
convocou outras nove organizações da América Central e do Caribe para formar a BioRed CAC, que 
procura fortalecer a regulamentação de biossimilares (bioequivalentes) na América Central. O 
projeto, liderado por várias associações de pacientes da sub-região - Heróis da Esperança, da 
Guatemala, PSONUBES, de El Salvador, ANASOVI, da Costa Rica, FUNARP, do Panamá, e Um 
Passo de Fé, da República Dominicana -,tem o compromisso de fortalecer o acesso, a 
farmacovigilância e compra de medicamentos biológicos na região. 

 

Melhoria no treinamento do cidadão (pacientes, cuidadores e prestadores de 
serviços de saúde) para uma autogestão eficaz do cuidado e atendimento de saúde 

As associações de pacientes avaliadas tiveram um papel ativo em melhorar o acesso do cidadão às 
informações para obter uma autogestão eficaz dos cuidados e navegação pelo sistema de saúde. 
Desde 2015, a Fundação Rebecca de Alba, do México, está trabalhando ativamente para informar 
os pacientes com uma variante de câncer no sangue, a mielofibrose, sobre a importância da 
prevenção e diagnóstico precoce, o modelo de navegação assistencial e as políticas públicas 
relacionadas à doença através da criação de uma plataforma de conhecimento da doença. 

Em 2016, a Fundação organizou um fórum para lançar uma campanha de conscientização da 
doença e a necessidade de desenvolver orientações para prática clínica nacional. Como resultado 
desse fórum, a fundação organizou um grupo de trabalho junto à Sociedade Mexicana de 
Hematologia para criar essas orientações de prática clínica e apresentá-la ao órgão regulador 
nacional. 
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5. Cuidados focados nas pessoas - Casos de sucesso 

A análise apresentada revela um notável aumento no número de associações de pacientes na 
região da América Latina que trabalham no desenvolvimento de pautas para alcançar o objetivo de 
cuidados focados nas pessoas. 

Um elemento fundamental para fortalecer a capacidade das associações de avançar em direção aos 
serviços focados nas pessoas é compartilhar experiências com outras organizações que têm 
interesses em comum. 

Esta seção traz cinco exemplos de práticas recomendadas exercidas por associações de pacientes 
na Argentina, Chile, Colômbia, Panamá e Peru. Para cada caso, há um resumo das ações 
realizadas e de como essas organizações alcançaram os resultados, com o objetivo de servir de 
exemplo, apoio e motivação para outras associações na região que podem imitá-las e alcançar seus 
próprios objetivos. Os exemplos apresentam diferentes estratégias utilizadas pelas associações para 
alcançar o objetivo de melhorar, facilitar e promover os cuidados focados nas pessoas. 

Os exemplos apresentados são apenas uma amostra representativa de algumas iniciativas lançadas 
pelos participantes da REFASAL e não são exaustivos, de nenhuma forma. Eles foram selecionados 
de acordo com a disponibilidade da literatura, informações das páginas da web das organizações e 
entrevistas com os líderes e integrantes dessas organizações.  
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Exemplo de caso nº 1 – ARGENTINA 

Uma estratégia de capacitação para os agentes de cuidados de primeiro nível que pretende 
melhorar a detecção precoce da doença e ajuda as pessoas a conhecerem a fundo o funcionamento 

do sistema de saúde. 

Campanha de capacitação para agentes de cuidados de primeiro nível 

A Fundação de Pacientes com Câncer de Pulmão (FPC) é uma organização 
que oferece palestras e workshops para conscientizar a população geral sobre 
a doença. Ela também realiza atividades conjuntas com o Ministério da Saúde 
de diferentes províncias argentinas e participa em redes internacionais, como a 
Global Lung Cancer Coalition (GLCC). A organização se mantém ativamente 
envolvida no apoio aos pacientes com câncer de pulmão e na promoção de que os pacientes e 
cuidadores conheçam como funciona o sistema de saúde e saibam como ter acesso aos serviços, 
ajuda no processo de capacitação dos profissionais de atendimento de primeiro nível sobre o 
funcionamento e o uso do sistema de saúde, além de incentivar a existência de mais assistentes 
sociais capacitados e preparados para orientar e ajudar a população vulnerável. 

Situação e contexto 

Na Argentina, há uma grande necessidade de melhorar o diagnóstico precoce do câncer e 
aproximar todos os níveis de cuidados dos serviços de oncologia (primeiro, segundo e terceiro 
níveis). Em geral, as equipes de atendimento primário não têm as habilidades necessárias para 
realizar o diagnóstico oportuno da doença e ajudar o paciente a navegar pelo sistema de saúde. 

A Fundação de Pacientes com Câncer de Pulmão está trabalhando de forma bem próxima dos 
pacientes e coletando informações sobre suas experiências, utilizando o sistema de saúde para ter 
acesso a serviços de diagnóstico e tratamento. Como resultado desse trabalho, a Fundação 
reconheceu que a principal causa de problemas de diagnóstico tardio e falta de continuidade do 
tratamento se originam na falta de coordenação entre os diferentes níveis de atendimento. 

O sistema de saúde do país é muito fragmentado devido à existência de três subsistemas (público, 
seguro social e privado) e como a Argentina é um estado federal, surgem três níveis de 
atendimento (nacional, provincial e municipal). As províncias se encarregam da coordenação do 
atendimento, mas os municípios são os responsáveis por prestar serviços de atendimento 
primário. Por diferentes motivos, entre eles políticos, não existem coordenação e colaboração 
suficientes entre os níveis provincial, municipal e nacional. O atendimento e tratamento eficaz da 
doença requer que cada nível exerça o nível de responsabilidade que lhe seja pertinente na 
continuação do atendimento dos serviços de oncologia. No entanto, é extremamente necessário 
promover essa colaboração e incentivar o trabalho em equipe, de forma que o paciente receba 
atendimento de forma coordenada. 

Para abordar essas dificuldades, a Fundação está trabalhando para promover o desenvolvimento 
de protocolos e orientações para administração clínica que orientem o atendimento primário de 
saúde e ajudem os funcionários a definir se um paciente apresenta risco elevado ou não, a 
coordenar todos os níveis de atendimento e a administração da dor. O objetivo delas é: 

- Ajudar os cidadãos a conhecer a fundo o funcionamento do sistema de saúde e a se sentirem 
empoderados e capacitados para navegar nele e obter os serviços de saúde de que precisam. 

- Ajudar no processo de capacitação dos funcionários do primeiro nível de atendimento para que 
eles tenham a capacidade necessária para reconhecer os pacientes de alto risco e realizar o 
diagnóstico oportuno da doença. 
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- Promover a existência de mais assistentes sociais capacitados e preparados para orientar e 
ajudar a população vulnerável. 

O que a organização fez? Qual foi o resultado do trabalho da organização? 

Em 2013, primeiro da Fundação 
ACIAPO e depois da FPCP, foi 
desenvolvida uma companha de 
capacitação para os funcionários de 
cuidados de primeiro nível. Entre as 
ações tomadas para executar essa 
campanha, a organização: 

- Identificou e recrutou um oncologista 
encarregado de dar treinamento em 
oncologia. 

- Desenvolveu cursos com informações 
respaldadas por oncologistas. 

- Entrou em contato com a Secretaria 
de Saúde de diferentes municípios 
para que convocassem as equipes de 
cuidados de primeiro nível. 

- Realizou treinamentos em nove 
municípios da região sanitária 5 (zona 
norte), e na região 11 (zona sul) - 
ambas da Província de Buenos Aires. 

Através da intervenção da FPCP, foi possível a 
capacitação das equipes de cuidados de primeiro nível e 
nos nove municípios e a campanha continua em 
desenvolvimento com o objetivo de melhorar a gestão e, 
consequentemente, os cuidados do paciente. A província 
de Buenos Aires reconheceu esse programa como 
sendo de grande interesse e propôs (e está em processo 
de avaliação) que fosse parte do programa de 
capacitação que o governo da província fornece aos 
médicos residentes. 

Além disso, esses cursos criaram espaços de discussão 
entre o oncologista e a equipe de cuidados de primeiro 
nível, durante o qual os quais os problemas habituais 
eram relatados, chegando-se a um acordo sobre a forma 
de colaboração para melhorar a coordenação dos 
diferentes níveis de atendimento. 

Resta ainda criar um processo formal que meça os 
avanços no diagnóstico oportuno. Por exemplo, o tempo 
transcorrido entre a primeira consulta com o médico de 
atendimento primário e o diagnóstico clínico deveria ser 
medido. É necessário também contar com funcionários 
qualificados que possam ficar encarregados dessa 
medição. 

Lições aprendidas 

• É essencial conhecer bem a realidade hospitalar. 
• Para se relacionar com os funcionários do sistema de saúde, é indispensável fazer intercâmbios 

e se associar com as autoridades de saúde locais, que fazerem a ponte entre as associações de 
pacientes e os funcionários responsáveis pelos cuidados dos pacientes com câncer.  

• Mesmo quando as associações de pacientes não têm a capacidade necessária para elaborar 
cursos de capacitação para os funcionários da saúde, associar-se com especialistas no 
assunto (médicos, oncologistas e funcionários de cuidados de primeiro nível) cria espaços de 
discussão sobre temas relevantes que ajudam na elaboração de cursos para identificar 
formas de melhorar a coordenação entre os níveis de cuidados. 

• A sustentabilidade em longo prazo das iniciativas implantadas depende muito da possibilidade 
de moldar o aprendizado em propostas normativas, com a vantagem de fazer isso desde uma 
perspectiva “bottom-up”, ou seja, partindo da experiência em campo e não da teoria ou foco “top-
down”. 
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Exemplo de caso nº 2 - CHILE 

 

É fundamental recompilar e apresentar evidencias contundentes que comprovem às autoridades de 
saúde a necessidade de dar atenção à revisão das guias clínicas e formar alianças com os setores 

relacionados, em nível local e internacional, para reforçar as iniciativas a favor dos pacientes. 
 

Em direção à criação de orientações sobre práticas clínicas focadas nos pacientes com 
doenças da hipófise 

A Corporação de Ajuda para Pacientes com Doenças da Hipófise (CORAPEHI) 
participa de atividades combinadas entre pacientes e familiares para obter 
diagnóstico, tratamento e acompanhamento oportuno, eficaz e eficiente para suas 
doenças, melhorando, assim, sua qualidade vida. Além disso, fornece orientação 
sobre o acesso à cobertura da doença. 

A CORAPEHI é um dos grupos que assinaram a Declaração de Zurique, realizada pela 
comunidade global de pacientes com doenças da hipófise, que insta aos profissionais de saúde, 
administradores hospitalares e autoridades sanitárias a adotarem normas básicas e que as 
ampliem para benefícios dos pacientes atendidos.  

Situação e contexto 

O plano de Garantias Explícitas de Saúde (GES), no Chile, conhecido anteriormente como AUGE, 
procura garantir o nível mínimo de cobertura ao indicar os problemas de saúde que as instituições 
de saúde correspondentes (Fonasa e ISAPRES) devem tratar. Ao longo dos anos, foram incluídas 
coberturas para diversas patologias. 

Há quatro anos, a CORAPEHI desenvolveu a iniciativa de destacar a necessidade de atualizar o 
manual clínico “Problema de saúde AUGE Nº 43 - Tumores Principais do Sistema Nervoso Central 
em indivíduos de 15 anos”, e foram apresentadas solicitações específicas ao departamento GES 
do MINSAL. Esse problema de saúde (acromegalia, gigantismo, doença de Cushing, diabete 
insípido, etc.) não foi incluído na Lei Ricarte Soto, pois já estava no GES, com cobertura para os 
pacientes e copagamento de 20%, de acordo com o sistema de previsão de saúde que cuida da 
patologia. 

Os medicamentos para o tratamento da patologia são muito caros e, além disso, os pacientes 
precisam de medicamentos e tratamentos adicionais - hormônios de crescimento, cirurgia plástica 
reparadora para recuperar a aparência facial e maxilar, exames e procedimentos sem cobertura - 
que são muito caros para os pacientes. A cobertura atual para essa patologia é mínima, mesmo 
quando existem novos medicamentos com ótima eficácia. 

Os problemas de saúde ou doenças devido a um tumor na hipófise são pouco frequentes, por isso 
existe pouco conhecimento. Embora muitos possam sofrer da doença, eles não se dão conta disso 
até que se manifestem os sintomas, as alterações faciais, etc. No geral, os médicos e profissionais 
de saúde conhecem essas doenças porque foi parte de sua formação acadêmica, mas no 
exercício diário é pouco frequente tratar pacientes. Os cuidadores também desconhecem a doença 
e o tratamento e poucos centros de referência e médicos especialistas cuidam dessa condição. 

Além disso, os pacientes se sentem frequentemente estigmatizados devido às alterações faciais 
ocasionadas pela doença, provocando isolamento e relutância em participar de atividades 
comunitárias, privando-se de desfrutar das atividades diárias. No caso das crianças, relata-se 
hostilização por parte de outras crianças devido ao desconhecimento da doença. Através da 
iniciativa de informar e educar, a CORAPEHI procurar conscientizar sobre a doença e promover a 
atualização da GES 43 e do manual clínico. 
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O que a organização fez? 

A primeira fase dessa iniciativa consistiu em desenvolver evidências sobre a incidência da 
condição para apresentá-las às autoridades de saúde, cadastrando o número de pacientes e 
quantos deles tinham acesso ao tratamento necessário para a administração da doença. A doença 
demora, aproximadamente, 5 a 10 anos para ser diagnosticada e isso ocorre geralmente quando 
os pacientes já apresentam alterações faciais, na visão, dores de cabeça freqüentes, etc. 
Portanto, há a necessidade de conscientizar e treinar os cuidadores, pacientes e médicos sobre a 
condição, a necessidade de diagnóstico precoce, atendimento de médicos especializados e 
acesso a tratamento oportuno e eficaz. 

Inicialmente, a CORAPEHI trabalhava individualmente nessa iniciativa e, posteriormente, a 
apresentaram para a Sociedade Chilena de Endocrinologia e a médicos especialistas para obter 
mais impacto e representar a voz dos pacientes. A CORAPEHI optou por trabalhar para 
desenvolver uma política nacional e seu interesse é ter um centro clínico de referência e se 
esforçar para ser uma instituição de saúde que possa acolher e trabalhar em conjunto para 
conseguir obter antecedentes clínicos, acompanhamento de casos, tratamentos melhores e 
interpretação de exames de laboratórios. Entre as atividades executadas, a CORAPEHI pesquisou 
e organizou informações sobre o número de pacientes e acesso ao tratamento, participou de 
discussões e trabalhou com outras sociedades médicas e associações de pacientes. Atualmente, 
eles continuam nas atividades de coordenação do projeto Marcha Branca, que busca utilizar as 
redes sociais para difundir informações, apresentar uma agenda de trabalho com sociedades 
médicas e científicas e enviar uma petição formal ao Ministério para a atualização das orientações 
clínicas. 

Qual foi o resultado do trabalho da organização? 

A evidência compilada pela CORAPEHI sobre a incidência e o tratamento foi um elemento chave 
para apresentar a solicitação de revisão das orientações clínicas perante o Ministério da Saúde. 
Formar alianças com os setores relacionados, especificamente associações internacionais de 
pacientes, reforçou as iniciativas a favor dos pacientes que essa organização representa. Por meio 
de suas atividades, a CORAPEHI fomentou o desenvolvimento de ações de formação e 
intercâmbio para fortalecer as habilidades que capacitam os profissionais a enfrentarem com êxito 
os desafios relacionados à atenção focada referente aos direitos e à autonomia das pessoas. 

O Ministério da Saúde deve responder à petição de atualização das orientações clínicas de acordo 
com os padrões internacionais. O trabalho da CORAPEHI continua em processo e mantém o foco 
em chegar até o Ministério com idéias inovadoras para apresentar ao governo os temas de saúde 
que afetam a população. O ano de 2018 é um ano chave para a atualização do pacote GES e das 
orientações clínicas. 
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Lições aprendidas 

- É importante que as organizações de ajuda a pacientes mantenham os contatos e as 
relações com profissionais de saúde, preferencialmente especialistas na patologia, além do 
pessoal do Ministério da Saúde, para aumentar a eficácia do trabalho em equipe. 

- O uso das redes sociais permite alcançar mais pacientes, cuidadores e profissionais de 
saúde, especialmente em áreas remotas ou fora da cidade. 

- A participação cidadã é de importância primordial para o êxito das organizações sem fins 
lucrativos, que se mantêm graças a subsídios e serviços voluntários de diversos campos 
profissionais, como medicina, psicologia, etc. 

- As associações de pacientes são formadas por indivíduos com experiências e formações 
muito diferentes. As competências e a dedicação de todos os membros da organização, o 
treinamento (coaching) e o intercâmbio de ideias entre eles são a chave para trabalhar em 
conjunto e contribuem para avançar nos objetivos da organização. 

- É fundamental fazer alianças. 
 

Entre os fatores de sucesso que ajudaram a fortalecer a iniciativa da CORAPEHI estão os 
seguintes: 

- Ter dados estatísticos e referências internacionais é fundamental para sustentar as 
iniciativas perante os órgãos do governo. 

- A participação junto com outros grupos e aliados interessados na defesa de pacientes é 
benéfica para compartilhar ideias, experiências, desenvolver formas para levar informações 
às autoridades e apresentar uma frente comum que resulte em benefícios para a população 
à qual essas organizações apoiam. 

- As experiências de participação em atividades internacionais são muito importantes para 
gerar redes de aprendizagem. 
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Exemplo de caso nº 3 – COLÔMBIA 

Através da criação de uma plataforma gratuita para difundir os conhecimentos sobre as vias de 
acesso ao sistema de saúde, os usuários do sistema têm acesso a serviços de assessoria para 

exercerem seus direitos de saúde. 

Colômbia: “Sim para os meus direitos” e desenvolvimento de orientações de atendimento 
que padronizem a manipulação da gestão de casos 

Na Colômbia, a Rede de Apoio Social de Antioquia (RASA) tem trabalhado 
nos últimos doze (12) anos para influenciar os cenários de tomada de 
decisões em políticas de saúde com o objetivo de proteger os direitos dos 
usuários do Sistema Geral de Saúde colombiano, contemplados pela 
normativa em vigor, que entende que a saúde é um direito universal e que devem prevalecer os 
princípios de equidade, solidariedade, oportunidade, qualidade e inclusão. 

Como resultado do trabalho, atualmente, a organização é reconhecida nacionalmente por sua 
participação em prol da melhoria do desenvolvimento das atividades relacionadas à proteção dos 
usuários do Sistema de Seguro Social de Saúde na Colômbia, através de atividades como 
assessoria em serviços de saúde, sistemas de pensão e fiscalização cidadã da saúde. 

Situação e contexto 

A Colômbia conta com um marco legar que garante o direito à saúde, mas os intermediários desse 
direito são as seguradoras (Empresas Prestadoras de Serviços de Saúde, ou EPS), que em sua 
maioria são privadas ou mistas. Essas seguradoras contratam a prestação de serviços de 
diferentes provedores (Instituições Prestadores de Saúde, ou IPS). No entanto, a falta de 
regulamentação para contratação, do cumprimento das normas adotadas e dos mecanismos de 
pagamento dos serviços levaram a estratégias negativas da seguradoras para compensar os 
preços. 

Essas estratégias negativas incluem o racionamento dos serviços, redes incompletas, retenção 
dos pagamentos dos hospitais e financiamentos dos provedores. A falta de normas transparentes 
para contratação e preço levou à contratação incompleta, inexistências ou parcialidade da rede 
que garanta o direito e uso da integração vertical. Somam-se a isso barreiras negativas por parte 
dos prestadores como redução de demanda, porcentagens de contratação forçada, diferenciação 
seletiva de serviços e criação de barreiras através da seleção da seguradora. 

Em resposta a essa situação, a RASA pretendia dar uma solução a essas barreiras, gerando 
evidências para as EPS, o governo e os prestadores de serviços. Nesse processo, a organização 
detectou que a principal razão pela qual os direitos básicos à saúde eram vulneráveis na Colômbia 
era o desconhecimento da população, especialmente dos pacientes, das normas e das regulações 
em torno dos direitos e da proteção à saúde. Inicialmente, a organização oferecia serviços de 
acompanhamento aos pacientes cujos direitos foram negados e que tinham dificuldades em 
navegar no sistema de saúde no estado de Antioquia. Mas, o aumento na demanda de serviços 
de acompanhamento gerou a necessidade de criar uma estratégia eficaz para satisfazer essa 
demanda. 
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O que a organização fez? 

Em 2011, a RASA se propôs a criar uma plataforma gratuita (www.siamisderechos.org) para 
difundir o conhecimento sobre as vias de acesso ao sistema de saúde colombiano. Para a 
elaboração dessa plataforma, a RASA desenvolveu as seguintes atividades: 

• Com o apoio de engenheiros de sistema, a organização projetou uma plataforma com um 
módulo de capacitação contínua comunitária, no qual existem 37 lições de vídeo e texto que 
permitem que o usuário consulte diferentes aspectos, como cotas moderadas e copagamentos. 
Além disso, a plataforma permite identificar a informação por níveis de complexidade, inclusões 
no POS, mecanismos de proteção de direitos, entre outros. Outros módulos são os centros de 
assessoria on-line e recursos para que as pessoas baixem vídeos, textos ou modelos de 
custódia. Contempla também um observatório que sistematiza todas as ações e solicitações dos 
usuários. 

• A RASA formou uma rede de 38 associações de pacientes para estabelecer o “gestor de 
pacientes” na plataforma que ajuda os usuários na navegação do sistema de saúde. Esse gestor 
tem informações sobre o histórico clínico do paciente e está encarregado de acompanhar o 
paciente na navegação pelo sistema. 

• Com o objetivo de divulgar a plataforma e a forma como as pessoas podem acessá-la, a 
organização realizou várias visitas às regiões do país. 

Além disso, a RASA instalou um sistema de monitoramento na plataforma para medir o impacto 
aos usuários, utilizando indicadores como o número de usuários, número de petições de custódia, 
número de vezes que os casos são acessados, bem como a porcentagem de casos de custódia 
resolvidos. 
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Qual foi o resultado do trabalho da organização? 

Os resultados da criação da plataforma são bem visíveis. Em menos de um ano, a plataforma teve 
mais de 500.000 acessos e conseguiu a proteção de 3.640 situações de violação de direitos; 
foram movidas 1.141 ações de custódia que foram baixadas 28.452 vezes. 

Graças a essa plataforma, 12 milhões de usuários do sistema tiveram acesso a serviços de 
assessoria para exercer seus direitos de saúde. No momento, a plataforma tem 2.994 usuários 
registrados e resolveu 6.775 casos de custódia gerados pela negativa de serviços ou pela 
negativa de continuação de tratamento a pacientes com câncer, HIV e problemas cardíacos, entre 
outros. 

Os usuários da plataforma que procuram informações e recursos para mover ações 
constitucionais para exercerem seus direitos à saúde conseguem fazer essas petições em uma 
média de 1,5 dias, com uma taxa de êxito de 97% dos casos de custódia. 

Dessa forma, por meio da informação coletada pela plataforma, a RASA pode criar relatórios 
sobre a incidência política que são apresentados ao governo nacional e regional (Mercosul e 
Banco Interamericano de Desenvolvimento) e às várias mesas e fóruns dos quais a RASA 
participa. O uso da plataforma também serviu como ferramenta-chave para o empoderamento de 
indivíduos e o surgimento de líderes comunitários, como é o caso de um garoto de Sucre, que 
usou a plataforma para sua avó. Sua custódia foi aprovada e agora ele é um agente comunitário 
de referência em seu município. 

A plataforma também está sendo utilizada na Argentina e na Colômbia (Fundação Mais Vida e 
SIMMON). 

Lições aprendidas 

• A implantação de estratégias que buscam aumentar a demanda de serviços de tratamento pode 
gerar desconfiança e recusa entre os tomadores de decisões. Portanto, é importante diversificar 
o enfoque dessas estratégias para incluir incentivos para a prevenção da doença, gestão do 
autocuidado e melhoria da compreensão das brechas do sistema, além da identificação de 
alternativas para abordá-las. 

• É importante participar ativamente e ter um diálogo aberto com os tomadores de decisões sobre 
os benefícios das estratégias implantadas. 

• É um grande desafio manter a plataforma - não tanto em sentido financeiro, mas devido à 
necessidade de garantir as informações e gerenciar o conhecimento para que chegue a outras 
pessoas. 

É importante ter um relacionamento com diferentes associações de pacientes para ter êxito e 
alcançar as estratégias de apoio na navegação do sistema de saúde. Cada organização tem um 
enfoque e um conhecimento únicos das doenças que representam. 
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Exemplo de caso nº 4 – PANAMÁ 

Através do trabalho em equipe, a união de forças e a difusão de conhecimento entre todas as partes 
envolvidas para abordar problemas de interesse comum, foi possível chamar a atenção das 

autoridades e impactar temas importantes de saúde pública a favor das pessoas. 

Em direção a uma política nacional de compra de medicamentos 

A Federação Nacional de Pacientes com Doenças Graves, 
Crônicas e Degenerativas - FENAECCD - é uma organização 
sem fins lucrativos criada em 2000 e com assessoria jurídica 
desde 2016. A Fundação de Artrite Reumatoide do Panamá 
(FUNARP) é membro ativo da Federação e, atualmente, ocupa 
a vice-presidência da organização. A FUNARP foi fundada em 
2004 e conta com assessoria jurídica desde 2008. 

A missão da FENAECCD é: “Unir todas as organizações sem fins lucrativos, que se dedicam a 
representar e defender os pacientes com doenças graves, crônicas e degenerativas no Panamá, 
para que, de forma conjunta, alcancemos o melhor atendimento sanitário para essas doenças, 
para que os pacientes que representamos consigam melhorar suas qualidades de vida.” 

Situação e contexto 

Em 2015, a República do Panamá passou a ter um novo governo. Os projetos para reduzir custos, 
implantados sob esse governo, afetaram a disponibilidade dos fundos para compra de 
medicamentos no âmbito do seguro social, que atualmente abrande 85% dos cidadãos do 
Panamá. Isso resultou em falta de oito (8) dos dez (10) medicamentos aprovados para o 
tratamento da artrite reumatoide. 

Da mesma forma, a redução de fundos disponíveis para a compra de medicamentos afetou 
pacientes com outras doenças, como doenças do sangue, mentais, HIV e outras. Os membros da 
FUNARP são, em grande parte, pacientes que foram diretamente afetados pela falta de 
medicamentos quando iam às farmácias para pegar os produtos. O governo nacional abriu uma 
mesa de diálogo com todos os setores de saúde envolvidos, na qual havia dois representantes 
principais de pacientes e três suplentes. A FUNARP se propôs a trabalhar para criar uma lei de 
compra nacional de medicamentos, que garanta o abastecimento e elimine, de uma vez por todas, 
os obstáculos burocráticos que afetam diretamente os pacientes. 
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O que a organização fez? 
Qual foi o resultado do trabalho da 

organização? 

Em dezembro de 2015, a FUNARP deu início a uma 
iniciativa com o objetivo de conseguir: 
• Garantir o fornecimento de medicamentos para artrite 

reumatoide e outras patologias de forma contínua 
• Acabar com o bloqueio de impostos por parte da 

Controladoria na execução orçamentária e autorização 
de medicamentos 

• Articular o trabalho das instituições envolvidas: 
Ministério de Saúde e Fundo do Seguro Social (CSS) 

A iniciativa continua em vigor, já que o presidente 
nomeou a Comissão de Alto Nível (CAN) e, como parte 
dela, a FUNARP realizou ou participou de diversas 
atividades, entre elas: 
• Presença em reuniões semanais da Comissão de Alto 

Nível (CAN), trabalhando diretamente na subcomissão 
que elaborou a proposta de melhorar a compra de 
medicamentos através de uma nova lei. 

• Trabalho junto às associações médicas e liderança em 
várias manifestações (protestos) que alcançaram 
visibilidade dos meios de comunicação e apoio dos 
médicos das instalações do CSS. 

• Greve de reumatologistas e especialistas em 
hematologia e infectologia. Foi assinado um 
documento para que os médicos voltassem a 
trabalhar, que determina que não pode existir falta e 
medicamentos e exames laboratoriais para 
continuidade dos tratamentos. Agora, é fundamental 
manter essa mesa de trabalho, garantir a continuidade 
dos medicamentos e ficar alerta à lei de compras, 
apresentada pelo governo nacional à Câmara dos 
Deputados do país por meio do Ministério da Saúde. 

• Através de reuniões com autoridades do MINSA e 
deputados da Comissão de Saúde, conseguiram a 
criação de um comitê para escrever as pautas com os 
pontos críticos perante o Ministério da Saúde, para 
garantir que a Lei de Compras, que será apresentada 
ao Congresso em janeiro de 2018, esteja de acordo 
com os trabalhos feitos na CAN. 

• Denúncias em programas de opinião de alta audiência. 

• A greve de médicos, apoiada pelos 
pacientes, levou o presidente a 
formar o comitê interinstitucional, 
que conseguiu a aprovação de 
vários medicamentos por parte da 
controladoria. 

• O Ministério da Saúde garante ter 
usado os pontos apresentados pela 
CAN (Comissão de Alto Nível). No 
entanto, descobrimos que, na 
proposta enviada aos deputados, 
não foram incluídos os pontos mais 
críticos para os pacientes. O alerta 
da FUNARP continua. 

• Com a participação da FUNARP no 
CSS, foi obtida a assinatura do 
documento para a compra de 
medicamentos para várias 
patologias, resolvendo o problema 
de falta de medicamentos 
temporariamente e melhorando o 
cuidado do paciente. Ainda falta o 
Congresso liberar a proposta de 
estudo e a proposta da Lei de 
Compras, garantindo que sejam 
incluídas as recomendações da 
FUNARP dentro da CAN em busca 
de uma solução definitiva. 
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Lições aprendidas 

• O trabalho em equipe com todas as partes envolvidas é essencial para lidar com a indiferença 
de algumas entidades governamentais. A união com a associação médica e a coordenação do 
protesto (manifestação) conseguiu chamar a atenção das autoridades governamentais e que 
fosse criado o comitê interinstitucional: CSS, MINSA e Controladoria. 

• A aliança oportuna entre a CAN e todas as partes que têm impacto ou interferência no assuntos 
de interesse para a saúde pública faz a pressão pública necessária e promove a tomada de 
ações pertinentes. 

• A participação e vigilância cidadã nos eventos de compras institucionais é sumamente 
importante para garantir que sejam adquiridos medicamentos em níveis adequados. 

Os fatores mais importantes para o sucesso e a continuidade desta iniciativa foram: 

- Aliança entre médicos e pacientes - Foi a primeira vez que se conseguiu formar essa união 
entre os médicos da CSS e os pacientes organizados. 

- Capacidade da organização e disponibilidade de evidências - As organizações de apoio a 
pacientes devem contar com a documentação e evidência científica pertinentes para respaldar 
seus argumentos. Isso pode ser obtido através de alianças com a academia, faculdades, 
farmácias, escola nacional de farmacêuticos, de medicina e outras. É importante ter o léxico e a 
base científica para gerar confiança e fazer com que sejam levados em conta. 

- As organizações de apoio a pacientes devem levar em conta esses fatores e avaliar sua 
aplicabilidade e a possibilidade de implantá-los ao trabalharem em suas respectivas iniciativas. 
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Exemplo de caso nº 5 – PERU  

Através da participação dos cidadãos que defendem os grupos vulneráveis, a apresentação de 
evidências para apoiar as solicitações e a colaboração e os esforços junto à imprensa e opinião 

pública, foi possível obter grandes avanços a favor dos pacientes. 
 

[ 

ESPERANTRA é uma organização sem fins lucrativos, fundada com o 
objetivo de contribuir para a redução da mortalidade devido a doenças 
não contagiosas de alto custo no Peru. A ESPERANTRA trabalha para 
melhorar a qualidade de vida desses pacientes, promovendo a igualdade 
de acesso a tratamentos de qualidade e cuidados inovadores. Ela 
promove um modelo de participação cidadã, focado no exercício e 
cumprimento dos deveres e direitos de saúde dos pacientes, bem como 
promove o fortalecimento do sistema de prestação de serviços de saúde 
no Peru, garantindo o acesso universal e reforçando o papel do paciente como parte ativa na luta 
contra as doenças e tomada de decisões.  

Situação e contexto  

Em 4 de junho de 2011, foi aprovada no Peru a lei Núm. 29698, que declara como sendo de 
interesse nacional e preferencial os cuidados e o tratamento de pessoas que sofrem de doenças 
raras ou órfãs. Desde essa data, esperamos o regulamento da lei 29698, que é um documento 
normativo importante para garantir que o direito ao acesso aos serviços de saúde, bem como a 
gestão da promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento integral e reabilitação, sejam um marco 
na segurança do paciente, da gestão da qualidade e da gestão da humanização dos cuidados 
médicos. 

O que a organização fez? 

Em outubro de 2017, a Esperantra cuidava de um caso de um grupo de crianças com artrite 
idiopática juvenil (AIJ), quando o seguro subsidiado pelo governo informou que não ia mais cobrir 
o tratamento biológico que eles recebiam em um hospital público, sendo que essa era a única 
terapia que surtia efeito no estado em que estavam as crianças. Foi solicitada a continuidade 
urgente do tratamento e a regulação que determina como se deve administrar as doenças raras e 
de alto custo no Peru, dando lugar a cuidados centrados nas necessidades reais do paciente e 
não do financiador. 

Foi realizado um estudo comparativo do acesso dos pacientes com AIJ na região, ficando 
evidente que na Colômbia, Chile, Argentina, Brasil e México, tanto no regime subsidiado como no 
seguro social, os pacientes tinham acesso ao tratamento biológico. Em outubro de 2017, los 
pacientes do Peru que estavam no regime subsidiado perderam esse direito, existindo uma 
desigualdade com o seguro social, que cobre esse tratamento. Esse poderoso argumento, 
somado a outros, foi apresentado perante as autoridades. 

Em 12 de fevereiro de 2018, a Esperantra se reuniu com o Ministro da Saúde e outras autoridades 
a fim de expor a urgência de ter um regulamento e de restituir o tratamento a esses pacientes. 
Em 22 de fevereiro de 2018, o caso foi levado à imprensa e opinião pública. Com a ajuda da 
imprensa em uma entrevista ao vivo, o Ministro da Saúde passou a oferecer o regulamento em 
uma semana. 

http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSm7Dfm9TZAhWMjlkKHTWSAoIQjRx6BAgAEAY&url=http://blogredcancer.esperantra.org/wp-content/uploads/2011/05/&psig=AOvVaw3ujQQ2JPs-aeTzCHTe-LnA&ust=1520306106735647
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Qual foi o resultado do trabalho da organização? 

Houve reuniões com o Ministro da Saúde, senadores, imprensa e líderes de opinião que 
conseguiram que, em uma semana, o ministro solucionasse o que estava em espera há sete 
anos. https://www.youtube.com/watch?v=YlTBcUQHvcY&t=2s 

Em 28 de fevereiro de 2018, Dia das Doenças Raras, o Ministro anunciou dois decretos 
legislativos: 

1. Resolução Ministerial Núm. 154-2018/MINSA – Dispõe da publicação do projeto de regulamento 
da lei 29698, que declara como sendo de interesse nacional e preferencial o tratamento de 
pessoas que padecem de doenças ratas ou órfãs, no Portal Institucional. 

2. Resolução Ministerial Núm. 155-2018/MINSA – Formado pelo Comitê de Especialistas ad 
honorem da Direção de Prevenção e Controle de Doenças Não Contagiosas, Raras e Órfãs da 
Direção Geral de Intervenções Estratégicas em Saúde Pública, referente ao tratamento com 
medicamentos de alto custo das doenças raras. Esse Comitê tem a responsabilidade de qualificar 
os pacientes que sofrem dessas doenças para garantir a continuação dos cuidados e do 
tratamento médico. 

Lições aprendidas 

• Os líderes de opinião e as celebridades se uniram a organizações de prestígio que buscam o 
genuíno interesse dos pacientes. 

• Os tomadores de decisão de alto nível costumam aprovar as iniciativas das organizações de 
pacientes e, com elas, conseguem apoio técnico e um alto nível profissional. 

• A ESPERANTRA teve a experiência de realizar esse trabalho de defesa de alto nível na 
promoção de um Plano Nacional de luta contra o câncer, que atualmente beneficia a 17 milhões 
de pessoas. A experiência foi sistematizada e foram desenvolvidos planos de alto impacto que 
beneficiam os pacientes.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YlTBcUQHvcY&t=2s
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6. Conclusões 

A atenção focada nas pessoas supõe considerar a visão e as perspectivas das pessoas que 
padecem de uma condição, bem como as de seus cuidadores, familiares e comunidades. Isso 
permite que os serviços do sistema de saúde sejam organizados com base nessas necessidades 
integrais das pessoas. A conexão entre a participação comunitária e os resultados de saúde 
demonstra que esse enfoque é um fato-chave para a melhoria da saúde, principalmente em países 
com recursos limitados. 

Enquanto os governos de países mais desenvolvidos são os precursores na geração de iniciativas 
que incluem a participação aberta dos pacientes e da sociedade na reformulação de políticas, no 
futuro próximo, esses processos também serão uma realidade na região da América Latina. 

A OPS/OMS destaca a necessidade de um enfoque mais integrado e focado nas pessoas para 
prestar serviços de saúde e incentivam o empoderamento das pessoas e comunidades na hora de 
tomar decisões relacionadas aos cuidados e a participação ou incidência nas políticas de saúde 
públicas. Para promover o avanço dos sistemas de saúde com mais enfoque nas pessoas e não nas 
doenças, é necessário que os pacientes sejam treinados e preparados para participar ativamente 
em seus cuidados e na tomada de decisões que os afeta e, nesse sentido, o papel das associações 
de pacientes adquire mais relevância. 

 

a) Contribuição das associações de pacientes na definição de intervenções de 
saúde 

O projeto de políticas públicas, que forneçam soluções para os problemas de saúde, sem dúvida 
alguma, requer a contribuição de diferentes atores do sistema de saúde, incluindo instituições 
acadêmicas, seguradoras, prestadores de serviços, indústria farmacêutica e associações de 
pacientes. Devido à complexidade da situação da saúde na América Latina e às barreiras estruturais 
para o acesso à saúde, a interação e o trabalho em conjunto de todos os envolvidos e interessados 
se tornam um elemento-chave e determinante para o sucesso ou fracasso de uma política ou 
intervenção. 

Nesse contexto, o papel das associações de pacientes é fundamental devido à sua proximidade com 
as necessidades e prioridades dos pacientes de cuidados de saúde. Esses grupos são os canais por 
meio dos quais se transmite a voz dos pacientes. A partir e através deles é possível entender e dar 
visibilidade às principais problemáticas de saúde e às barreiras que impedem o acesso e cuidado 
integrados. Por outro lado, eles podem contribuir com conhecimento e ponto de vista sobre a 
necessidade, oportunidade e aplicabilidade das intervenções de saúde projetadas e definidas pelo 
governo. As associações de pacientes têm acesso especial e exclusivo a dados e evidências 
realistas sobre as condições e preferências dos pacientes que podem ajudar e respaldar a 
identificação de intervenções em atendimentos de saúde ineficientes e ineficazes em suas áreas de 
especialidade, reduzir custos e abrir espaço para intervenções mais inovadoras. 

Em nível mundial, as associações de pacientes assumiram um papel mais ativo na tomada de 
decisões, que exigiu maior participação, preparação e compromisso com as problemáticas de saúde 
e suas possíveis soluções. Observamos também um avanço nessa direção na América Latina. As 
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associações de pacientes estão trabalhando em projetos ou iniciativas que buscam melhorar a via 
de acesso dos pacientes aos serviços de saúde, a criação de protocolos e orientações médicas para 
atendimento de condições de saúde de forma transparente e melhor acesso às informações por 
parte do cidadão para autogestão eficaz do atendimento. 

Existem alguns aspectos-chave que contribuíram para alcançar essas iniciativas, entre os quais 
podemos destacar: 

• Comunicação com os tomadores de decisão para que se comprometam com suas causas. 

• Coordenação entre as organizações para canalizar os esforços e apresentá-los perante os 
tomadores de decisões 

• Empoderamento dos pacientes e seus cuidadores, demonstrando a importância de sua 
participação no tratamento da doença 

• Colaboração, interação e apoio de grupos médicos e acadêmicos para obter conhecimentos 
médicos, farmacológicos e econômicos 

• Disponibilidade de dados concretos, evidência científica e técnica que permita fortalecer sua 
postura perante os tomadores de decisão 

• Uso de meios de comunicação e redes sociais para tornar visíveis suas problemáticas e 
alcançar uma maior quantidade de pacientes, cuidadores e profissionais de saúde. 

 
 

 

b) Considerações para avançar e fortalecer o papel das associações de pacientes 

Na América Latina, a participação das associações de pacientes na agenda de saúde é muito 
recente e, portanto, sua participação na elaboração de políticas e processos formais de tomada de 
decisões que os afetam ainda é muito limitada. No entanto, muitas organizações abandonaram seu 
papel tradicional e assumiram um papel mais ativo nas discussões de saúde, sendo, muitas vezes, 
convocadas para dar sua opinião e perspectiva na definição de pacotes de benefícios, avaliação de 
tecnologias sanitárias e outras decisões referentes ao acesso a serviços e tratamentos de saúde. 

As descobertas dessa publicação reforçam a ideia de que as associações de pacientes sejam 
atores-chave do sistema de saúde que devem ser consideradas e consultadas na definição de 
intervenções de saúde com tendência a cuidados focados nas pessoas. No entanto, existem certos 
desafios que devem ser superados para fortalecer sua participação na tomada de decisões. 

Os exemplos de casos de sucesso incluídos nessa publicação mostram que muitas associações de 
pacientes têm tido sucesso no alcance de iniciativas individuais, mas também mostra que a maior 
parte das associações não participa de uma plataforma comum que proporcione colaboração e 
trabalho em conjunto com as diferentes associações de pacientes. Por sua vez, nem todas as 
associações existentes na região da América Latina contam com o mesmo nível de 
desenvolvimento, estrutura e recursos que possibilite sua participação no debate e projeto de 
políticas públicas. 
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Portanto, com o objetivo de avançar em direção a um modelo de cuidados focados nas pessoas e 
garantir a participação ativa das associações de pacientes, é necessário fortalecer e melhorar os 
esforços focados para: 

• Desenvolver estratégias de fortalecimento das capacidades das associações de 
pacientes para facilitar a participação delas em todos os níveis: cuidados individuais, 
projeto e estrutura organizacional e desenvolvimento de políticas públicas. 

• Melhorar e facilitar a interação e colaboração das associações de pacientes com os 
diferentes atores-chave do sistema de saúde, como prestadores de serviço, academia, 
associações médicas, indústria, entre outros. Existe a necessidade de expandir a 
capacidade de que todos os atores possam se associar de forma mais eficaz durante o 
desenvolvimento de iniciativas 

• Demonstrar a necessidade e os resultados positivos de iniciativas a favor de um enfoque 
nos pacientes, que busque empoderar os cidadãos com informações e que permita a 
participação e fiscalização deles na tomada de decisões. 

• Promover o desenvolvimento de iniciativas conjuntas dos diferentes grupos de pacientes 
para garantir uma voz única e forte, que centralize as exigências e apresente as 
perspectivas dos pacientes 

• Desenvolver propostas e soluções viáveis, que atendam às necessidades e solicitações 
dos pacientes e atuem como uma plataforma para promover o diálogo com os atores-
chave e tomadores de decisões políticas.  

• Fortalecer e dar visibilidade à contribuição das associações de pacientes na definição 
das intervenções de saúde. As intervenções na saúde, que iniciaram com um 
entendimento sólido das necessidades dos pacientes e suas expectativas, prometem 
melhores resultados de saúde. Por esse motivo, é necessário gerar evidências através 
de pesquisas e estudos qualitativos para adequar a melhoria dos serviços às 
necessidades dos cidadãos. 
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Anexos 

Anexo 1. Associações de pacientes na América Latina que atualmente estão trabalhando em 
atividades relacionadas aos cuidados focados nas pessoas 

Argentina 

FPC - Fundação de Pacientes com Câncer de Pulmão 

https://www.facebook.com/pg/Fundacion-Pacientes-de-Cancer-de-Pulmon- 
214959835208743/about/?ref=page_internal 

A FPC oferece palestras e workshops com o objetivo de conscientizar a 
população em geral sobre câncer de pulmão. Além disso, realiza atividades em 
conjunto com o Ministério da Saúde das diferentes províncias argentinas e 
participa de redes internacionais como a Global Lung Cancer Coalition (GLCC). 
A organização se mantém bastante envolvida não apenas no apoio aos 
pacientes com câncer de pulmão, mas também em promover que os pacientes e 
cuidadores saibam como funciona o sistema de saúde e como ter acesso aos 
serviços, ajudar no processo de capacitação dos funcionários de atendimento de 
primeiro nível sobre o funcionamento e a navegação do sistema de saúde e 
incentivar que existam mais assistentes sociais capacitados e preparados para 
orientar e ajudar a população vulnerável no funcionamento e navegação pelo 
sistema de saúde. 

Brasil 

ABRALE - Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia 

http://abrale.org.br/ 

A ABRALE foca em atividades de apoio aos pacientes, treinamento e 
informação, diagnóstico e participação em fóruns de discussão sobre temas 
relacionados a políticas de saúde pública, especialmente no âmbito de defesa de 
saúde perante o governo. A organização participa ativamente na formação de 
redes de organizações sociais parceiras no Conselho Nacional de Saúde e nos 
eventos relacionados ao tema. Para isso, ela mantém contato com os principais 
governantes, faz reuniões com órgãos públicos e contribuem para iniciativas do 
governo que buscam a humanização e o aperfeiçoamento dos tratamentos. 

 
  

https://www.facebook.com/pg/Fundacion-Pacientes-de-Cancer-de-Pulmon-214959835208743/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Fundacion-Pacientes-de-Cancer-de-Pulmon-214959835208743/about/?ref=page_internal
http://abrale.org.br/
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Brasil 

FEMAMA - Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à 
Saúde da Mama 

http://www.femama.org.br/novo/index.php 

Está presente em quase todos os estados brasileiros, atua em conjunto com uma 
agenda nacional única com a finalidade de influenciar na formulação da política 
de saúde pública nacional e em campos relacionados para garantir a 
universalidade, integralidade e equidade no cuidado da saúde da mama, no 
contexto de saúde integral e dos direitos plenos das mulheres brasileiras. 

Outra de suas atividades é apoiar organizações e associações ou indivíduos 
locais ou regionais comprometidos com a luta contra o câncer de mama. 

Brasil 

Instituto Oncoguia 

http://www.oncoguia.org.br/conteudo/instituto-oncoguia/10/13/ 

O objetivo é ajudar o paciente com câncer a viver melhor através de projetos e 
ações de informações de qualidade, apoio e orientação personalizada, defesa de 
direitos e atuação em políticas públicas da quais participam parlamentares e 
gestores a favor da causa. Outra atividade importante que desenvolve é 
proporcionar informações de qualidade, que é fundamental para o mecanismo 
que é capaz de provocar mudanças na postura de prevenção da população, 
além de proporcionar ferramentas para garantir os direitos do paciente com 
câncer. 

Brasil 

Psoríase Brasil 

http://www.psoriase.org.br/ 

Luta pelos direitos dos pacientes com psoríase e artrite psoriática, sendo seu 
objetivo principal ter acesso universal aos tratamentos, para que sejam 
incorporados ao Sistema Único de Saúde brasileiro. Outra atividade importante é 
a disseminação de informações sobre todos os aspectos relacionados à doença, 
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 

Chile 

Corapehi 

http://www.corapehi.cl/ 

Participa de atividades em conjunto com pacientes e familiares, com o objetivo 
de obter diagnóstico, tratamento e acompanhamento oportuno, eficaz e eficiente 
para suas doenças, melhorando sua qualidade de vida. A CORAPEHI é um dos 
grupos que assinam a Declaração de Zurique, realizada pela comunidade 
mundial de pacientes com doenças da hipófise que incentiva os profissionais de 
saúde, administradores hospitalares e autoridades de saúde a adotarem normas 
básicas e a ampliá-las para benefício dos pacientes atendidos. 

http://www.femama.org.br/novo/index.php
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/instituto-oncoguia/10/13/
http://www.psoriase.org.br/
http://www.corapehi.cl/
http://www.corapehi.cl/documents/zurich-declaration_es-doc.pdf
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Colômbia 

Fundação RASA - Rede de Apoio Social da Antioquia 

http://www.uicc.org/membership/fundaci%C3%B3n-red-de-apoyo-social-de- 
antioquia-rasa 

http://www.siamisderechos.org/portal/inicio.php?uid=0&leng=es&todo=0 

Está envolvida em ações para o diagnóstico precoce, treinamento sobre o 
acesso aos serviços de saúde e a proteção dos direitos. Trabalha com outros 
atores dos sistemas de saúde para incidir nas políticas públicas de câncer. 

Colômbia 

Fundação SIMMON 

https://www.simmoncancer.org/ 

Suas atividades estão voltadas para contribuir para melhor qualidade de vida dos 
pacientes com câncer na Colômbia, seus familiares e cuidadores através do 
acompanhamento profissional e treinamento, ao mesmo tempo que promove a 
detecção precoce e o tratamento oportuno com continuidade, qualidade e 
dignidade para todos os pacientes. 

Seu trabalho na incidência de políticas de saúde perante as autoridades e 
tomadores de decisões tem como objetivo contribuir para a criação de um 
sistema de saúde que favoreça a detecção precoce dessa patologia e o acesso 
real, de acordo com os princípios de integralidade, qualidade e oportunidade. 

Costa Rica 

Associação Nacional de Segunda Chance de Vida (ANASOVI) - Costa Rica 

https://www.facebook.com/ANASOVI/  

http://www.anasovi.org/ 

As atividades da ANASOVI estão direcionadas para a educação do paciente e 
seus familiares durante o processo da doença, ensina-lhes a navegar pelos 
serviços de saúde da CCSS para que possam exercer seus direitos no acesso à 
saúde. Além disso, participa de fóruns, palestras e eventos para promover a 
sensibilização e responsabilidade social diante dos diferentes tipos de câncer. 

 
  

http://www.uicc.org/membership/fundaci%C3%B3n-red-de-apoyo-social-de-antioquia-rasa
http://www.uicc.org/membership/fundaci%C3%B3n-red-de-apoyo-social-de-antioquia-rasa
http://www.siamisderechos.org/portal/inicio.php?uid=0&amp;leng=es&amp;todo=0
https://www.simmoncancer.org/
https://www.facebook.com/ANASOVI/
http://www.anasovi.org/
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Guatemala 

Associação Guatemalteca Heróis da Esperana e Rede Guatemalteca de 
Doenças Catastróficas, Crônicas e Degenerativas 

https://www.facebook.com/Asociacion-Guatemalteca-Heroes-De-Esperanza- 
131182873595390/ 

http://www.uicc.org/membership/asociaci%C3%B3n-guatemalteca-
h%C3%A9roes- de-esperanza 

Entre suas atividades mais destacadas estão: 

- Fazer um plano anual de treinamento contínuo para os pacientes, 
cuidadores, familiares e o público em geral com o objetivo de informar 
sobre a prevenção, os tratamentos e a qualidade de vida para os 
diferentes tipos de câncer. 

- Procurar um acesso melhor aos medicamentos de qualidade, tratamentos 
oportunistas e equidade para o acesso à saúde nos pacientes do seguro 
social. 

- Cria espaços de diálogo através da incidência política para garantir o 
direito à saúde do paciente com doenças hemato-oncológicas. 

Panamá 

Federação Nacional de Pacientes com Doenças Graves, Crônicas e 
Degenerativas - Fundação de Artrite Reumatoide do Panamá - FUNARP 

http://funarp.org/index.htm 

Realiza atividades cujo objetivo é detectar, orientar e apoiar a prevenção, o 
tratamento e a reabilitação das complicações da artrite reumatoide para todos os 
pacientes que padecem dessa doença através de ações para facilitar a aquisição 
de medicamentos e próteses que permitam restabelecer e manter a 
funcionalidade corporal, bem como o desenvolvimento de ações educativas e 
apoio a familiares na República do Panamá, melhorando assim sua qualidade 
vida. 

Equador 

Fundação Suyana 

http://suyanaec.com 

Sua atividade é dar apoio humano, emocional, econômico, logístico e jurídico aos 
pacientes que padeçam de doenças catastróficas, raras, órfãs e/ou que exijam 
cuidados paliativos através de acompanhamento personalizado, contínuo, 
especializado e que melhore a qualidade de vida. Além de garantir o acesso a 
serviços médicos, medicamentos e ajuda que esses pacientes necessitam por 
lei. 

 
  

https://www.facebook.com/Asociacion-Guatemalteca-Heroes-De-Esperanza-131182873595390/
https://www.facebook.com/Asociacion-Guatemalteca-Heroes-De-Esperanza-131182873595390/
http://www.uicc.org/membership/asociaci%C3%B3n-guatemalteca-h%C3%A9roes-de-esperanza
http://www.uicc.org/membership/asociaci%C3%B3n-guatemalteca-h%C3%A9roes-de-esperanza
http://www.uicc.org/membership/asociaci%C3%B3n-guatemalteca-h%C3%A9roes-de-esperanza
http://funarp.org/index.htm
http://suyanaec.com/
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México 

Associação Ale 

http://asociacionale.org/ 

O objetivo da Associação ALE é fomentar uma cultura de doação de órgãos e 
tecidos e buscar recursos materiais e humanos para realizar transplantes. Apoia 
pessoas socialmente vulneráveis a recuperarem sua qualidade de vida através do 
acesso à saúde, sendo agentes de intercâmbio de temas relacionados à política 
pública. 

A associação conseguiu causar impacto na política de saúde no país e seu marco 
regulatório através de: 

- reforma do Regulamento da Lei Geral de Saúde em Questões de Transplante, 
publicada no Diário Oficial da Federação, em 2014 

- impulsionar a criação de um ponto comum no qual o Senado do país solicita 
recursos financeiros à Câmara de Deputados para que cada Estado tenha 
serviços de nefrologia, atribuições especiais ao Seguro Popular protocoladas para 
a realização de transplante em jovens, entre outras. 

A associação tem alianças com empresas nacionais e organizações internacionais 
e colabora com organizações de apoio a pacientes em nível internacional. 

México 

Fundação Rebecca de Alba 

http://www.fundacionrebeccadealba.org/index.php?lang=es 

Seu objetivo principal é dar apoio integral a crianças e adolescentes que sofrem de 
câncer no México, através da criação de projetos que permitam melhorar a 
qualidade de vida. 

Entre suas atividades estão a doação de equipamentos médicos, medicamentos e 
recursos econômicos a hospitais e associações que atendam à problemática do 
câncer, programas para acompanhamento a pacientes e familiares durante o 
processo da doença e canalização e referência de pessoas com problemas e 
padecimentos distintos ao câncer para as associações, fundações e instituições 
indicadas, de acordo com o tipo de apoio que precisam. 

A fundação tem uma forte atuação na capacitação através de campanhas 
informativas de conscientização para detecção precoce e promoção do autocuidado 
entre a população. Além disso, ela promove conferências sobre prevenção a 
organizações, empresas, instituições educativas, comunidades, etc. 

México 

Beneficiários que Vivem com HIV/AIDS do IMSS 

http://www.dvvimss.org.mx/ 

A organização dá apoio a pacientes com HIV/AIDS, fornecendo a eles informações 
detalhadas sobre os serviços médicos disponíveis para lidar com sua condição, 
material educativo sobre a doença e capacitação em relação aos direitos que 
amparam o paciente, de modo que eles tenham o apoio e a informação de que 
necessitam para reivindicar seu direitos perante qualquer entidade federal, bem 
como os trâmites perante o IMSS. A organização participa ativamente em fóruns e 
reuniões direcionadas a discutir projetos de lei, manuais de tratamento e políticas de 
saúde que afetam os pacientes que ela representa. 

http://asociacionale.org/
http://www.fundacionrebeccadealba.org/index.php?lang=es
http://www.dvvimss.org.mx/
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México 

MILC - Associação de Médicos e Pesquisadores na Luta contra o Câncer 

http://milc.org.mx/ 

Essa organização formada por especialistas busca transformar o panorama atual 
do câncer de mama no México através de ações que eliminem as barreiras que 
criam obstáculos ao diagnóstico precoce e tratamento oportuno, garantindo total 
atenção e cuidado humano aos pacientes. 

Além de seus objetivos de promover o diagnóstico precoce, melhorar o 
atendimento clínico e impulsionar a pesquisa, eles têm vários programas de 
treinamento, conscientização e assessoria a mulheres e profissionais de saúde. 
Eles oferecem palestras de conscientização sobre o câncer de mama para 
diferentes empresas, têm um sistema de referência eficaz que busca diminuir o 
diagnóstico tardio e um programa que avalia o risco de desenvolver câncer de 
mama, classificando as mulheres em grupos de risco e proporcionando 
recomendações personalizadas baseadas em orientações internacionais e que 
ajudem a detectar o câncer de mama de forma oportuna. 

Peru 

Esclerose múltipla no Peru - ESMUP 

http://esclerosismultipleperu.org/ 

A ESMUP trabalha para dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas 
afetadas pela esclerose múltipla - tanto os pacientes quanto seus familiares. O 
foco deles é integrar e representar a população afetada perante os diferentes 
grupos sociais e governamentais e ser um veículo para informar sobre os 
aspectos relacionados à doença, além de incorporar e desenvolver as práticas 
recomendadas para um tratamento completo e colaborar com outras 
associações na troca de experiências e conhecimento. 

ESPERANTRA 

http://www.esperantra.org/ 

ESPERANTRA é uma organização sem fins lucrativos, fundada com o objetivo 
de contribuir para a redução da mortalidade por câncer no Peru e melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes com essa doença. A visão dela é ser a primeira 
organização de nível nacional a proporcionar informação, capacitação e suporte 
para o paciente de câncer, dando melhor qualidade de vida ao paciente e a seus 
familiares. A missão dela é informar, educar e orientar a população para 
conseguir um diagnóstico oportuno através de programas de prevenção 
responsável e controle da doença. Os projetos e atividades são realizados 
graças ao apoio de voluntários, que incluem profissionais da saúde, pacientes, 
familiares e estudantes. A Esperantra é a única organização de pacientes no 
mundo que tem um código de ética ligado ao Ásia Pacific Economic Cooperation 
APEC. 

 

http://milc.org.mx/
http://esclerosismultipleperu.org/
http://www.esperantra.org/
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Anexo 2. Plano de ação - ŖEFASAL 2016 

 

 

Plano de Ação - ŖEFASAL 2016 

OBJETIVO 1: Garantir que existam orientações clínicas transparentes (com participação da sociedade 
civil, assessoria da academia e dos órgãos de saúde internacionais) baseadas em evidências científicas e 
de referência obrigatória e que garantam atualizações (com a frequência recomendada, de acordo com o 
grupo de especialistas) como eixo central do acesso e da cobertura. 

OBJETIVO 2: Possuir/revisar/atualizar um marco jurídico/regulatório que garanta a entrada e gestão 
adequadas (incluindo a FV e o uso correto) de medicamentos de qualidade, que garantam a eficácia e 
segurança (pelo menos segundo os padrões da OMS) para garantir a qualidade do acesso e da cobertura. 

OBJETIVO 3: Melhorar o treinamento do cidadão como paciente para autogestão e cuidados eficazes do 
cuidador de pacientes e dos agentes de saúde em seu papel de usuário e prestador de serviços de saúde. 

OBJETIVO 4: Criar uma organização ou rede de grupos de pacientes para influenciar e fiscalizar a 
agenda dos grupos intergovernamentais no processo de tomada de decisões em assuntos de políticas de 
saúde. 
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Anexo 3. Guia de entrevistas com participantes da REFASAL3 - Estudos de Caso 

 

NOME DO GRUPO NOME DA INICIATIVA PAÍS 

 
SITUAÇÃO E CONTEXTO 

• Qual era a problemática que a iniciativa pretendía solucionar? 

• Quando se desenvolveu a iniciativa? 

• Que elementos do contexto político, socioeconômico e do sistema de saúde influenciaram (negativa ou 
positivamente) a problemática e o desenvolvimento desta iniciativa? 

 
OBJETIVOS DA INICIATIVA 

• Qual foi o objetivo e a razão de ser da iniciativa e o que se pretendia alcançar com ela? Que desafios 
específicos a situação pretendia resolver? Por exemplo: ausência de uma política ou orientação clínica, 
irregularidades no projeto ou cumprimento de uma política que impede o acesso aos medicamentos. 

• À qual objetivo da REFASAL 2017 se encaixa essa iniciativa e por quê? 
 

IDENTIFICAÇÃO DA INICIATIVA 

• Como sua organização identificou e decidiu trabalhar com essa iniciativa? 

• A organização trabalhou com outros grupos para identificar essa necessidade/esse desafio? Se sim, com que 
grupos/atores e como isso foi trabalhado? 

• Existiam outras políticas/outros desafios quer pareciam mais importantes, porém mais difíceis de alcançar? 
Quais? 

 
AÇÕES EXECUTADAS 

• Que ações foram implantadas (ou esperam ser implantadas) para alcançar os objetivos propostos? 
Que evidência foi utilizada, que atores ou grupos também se envolveram e como se envolveram? 

o Investigação (dados epidemiológicos, políticas existentes) 
o Monitoramento das atividades do governo e outros atores relacionados às iniciativas. 
o Organização de espaços para participação, como debates e reuniões com atores-chave 
o Associação com atores do governo, sociedades médicas, outros grupos de pacientes 
o Organização/participação em campanhas de mobilização social e meios de comunicação 

• Se algo foi feito, quais serão os próximos passos? Ou seja, assim que este trabalho terminar ou avançar, quais são 
os próximos passos? 

 
RESULTADOS 

• Quais foram os resultados dessa iniciativa? Qual foi o impacto para os pacientes? 

• Se ainda não existem resultados, que resultados essa iniciativa espera obter? E como podem ajudar a alcançar os 
objetivos da REFASAL? 

• Como eles acham que esses resultados ajudaram a avançar rumo aos objetivos estabelecidos na REFASAL 2016? 
 
MEDIÇÃO DO RESULTADOS 

• A organização identificou e mediu os resultados da iniciativa? 

• Como mediu os resultados desse esforço, exatamente? Que métricas e dados foram usados? 

• Tem um sistema de monitoramento estabelecido para avaliar o impacto dos resultados dos esforços da 
organização? 

• Se não existir sistema de monitoramento, o que deve ser medido e como se deve medir os resultados? 

 

FATORES DE SUCESSO 

                                                
3 Observação: A Policy Wisdom, empresa que coordenou as atividades da REFASAL, conduziu as entrevistas 
telefônicas com o representante da organização que participou da reunião, em novembro de 2016. As entrevistas não 
foram gravadas e a Policy Wisdom tem as anotações informais tomadas durante as mesmas. 
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• Quais foram os fatores de sucesso principais das estratégias usadas para executar essa iniciativa? Que coisas 
poderiam se replicar em outras iniciativas semelhantes e por quê? 

• Que capacidades (organizacional, fundos, sócios) a organização tinha e que lhe permitiram trabalhar nessa 
iniciativa? 
o A organização teve que trabalhar para adquirir essas capacidades? O que foi feito para alcançar isso? Com que 

trabalhou/se associou? Que recursos foram necessários para estas atividades? 
Capacidades, fundos, sócios? 

o Que evidências/dados foram utilizados? 
 

LIÇÕES APRENDIDAS 
1. Que barreiras ou desafios encontraram e como os superaram? 
2. O que faria diferente ou como poderia melhorar ainda mais os resultados da próxima vez? 

3. Que outra iniciativa poderia ser tomada para alcançar os objetivos da REFASAL? 


