LAPA em 2019

De junho a novembro de 2019, a Academia Latinoamericana de Pacientes (LAPA por Latin American Patient
Academy) implementou cinco oﬁcinas de capacitação para 28 líderes de organizações de pacientes na Argentina
e 34 na Colômbia. O trabalho foi realizado em estreita colaboração com as agremiações locais de medicamentos
inovadores na Argentina (CAEMe) e na Colômbia (AFIDRO). A agremiação regional de Investigação e
Desenvolvimento farmacêutica (FIFARMA) patrocinou a iniciativa.
Os 62 representantes do grupo de pacientes capacitados pela LAPA em 2019 incluem uma representação
diversa de áreas de enfermidades, como câncer, diabetes, artrite reumatoide, psoríase e enfermidades
raras, entre outras. A certiﬁcação de capacitação para cada um dos líderes de grupo de pacientes se
proporcionou com base em um programa rigoroso, que incluiu a participação obrigatória em sessões
presenciais e webseminários focados em informação atualizada, para permitir o diálogo entre os interessados
no cuidado da saúde em cada uma das três áreas temáticas:
a.
b.
c.

Avaliação de tecnologia de saúde (HTA por Health Technology Assessment);
Investigação e Desenvolvimento (I+D);
Desenvolvimento de capacidades, arrecadação de fundos e fortalecimento institucional.

A LAPA coordenou a apresentação de temas por parte de especialistas na matéria, para ajudar aos líderes de
grupos de pacientes a compreender o contexto político que rodeia estas áreas temáticas. Isso foi realizado com
apresentações didáticas, sessões de perguntas e respostas e brainstorm em grupos de trabalho. Os embaixadores
da LAPA (líderes defensores de pacientes que completaram a certiﬁcação em 2018) também participaram para
guiar os seus colegas em cada uma das sessões. Eva Maria Ruiz de Castilla, presidente e diretora executiva da
LAPA, junto a uma equipe de especialistas, organizou e moderou cada uma das sessões de capacitação com o
apoio técnico e logístico da CAEMe e da AFIDRO.
A HTA vem crescendo em importância no contexto político atual da saúde e no acesso a medicamentos na
Argentina e na Colômbia. A capacitação da LAPA sobre este tema incluiu as modalidades básicas de HTA, como
as deﬁnições de valor inﬂuem nos processos e resultados de HTA, a tomada de decisões de HTA e o importante
papel dos pacientes no processo de HTA (ou advogar por ser reconhecido oﬁcialmente como uma parte importante
do processo).

