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Comunicado de imprensa:  

A ECPC lança o pacote de ferramentas de ATS: 

“Participação dos doentes na avaliação de 

tecnologias de saúde” 

Bruxelas, 4 de maio de 2021  

A ECPC lança o novo pacote de ferramentas de ATS (avaliação de tecnologias de saúde) “Participação dos 

doentes na avaliação de tecnologias de saúde: um guia para doentes e organizações de doentes”. Este 

pacote de ferramentas tira partido dos recursos existentes, combinando informações atualizadas e 

exemplos específicos dos países, bem como disponibilizando aos doentes com cancro um guia prático e 

uma descrição completa sobre como participar diretamente no trabalho das agências de ATS.  

“Os doentes com cancro, enquanto beneficiários finais das tecnologias médicas, compreendem a necessidade 

de novas terapias e o seu impacto na qualidade de vida. A sua experiência, perspetivas e conhecimentos 

únicos são importantes para determinar o valor de novos tratamentos na ATS,” declarou Charis Girvalaki, 

Diretora dos Assuntos Europeus da ECPC.  

Apesar de a participação dos doentes no processo de ATS ser considerada benéfica, verifica-se uma falta de 

boas metodologias para a implementar. É crucial entender os moldes de participação na prática aos níveis 

local, nacional e internacional. Deste modo, a ECPC elaborou um pacote de ferramentas abrangente e de 

fácil leitura para capacitar os doentes com cancro e melhorar a sua participação na ATS.  

Os objetivos principais deste novo pacote de ferramentas consistem em: 

- Melhorar a compreensão geral do processo de ATS e dos intervenientes envolvidos, com uma breve 

descrição geral teórica. 

- Reforçar as competências dos não profissionais envolvidos na ATS para que possam ter uma ideia 

prática de como podem partilhar as suas experiências de forma eficaz e eficiente.  

- Facultar fontes úteis, nacionais e internacionais, para apoiar a criação de redes e desenvolver planos 

de ação circunstanciados. 

“Ontem, a Comissão Europeia apresentou o Plano de Luta contra o Cancro para a Europa, com soluções de 

combate ao cancro centradas nas pessoas. Deve fazer parte deste plano uma participação adequada dos 

doentes no processo de ATS”, afirmou Ken Mastris, Presidente da ECPC.  
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O pacote de ferramentas está agora disponível em inglês e português. Em breve estará disponível em 

espanhol.  

 

 

Sobre a Aliança Europeia de Doentes com Cancro 

Com mais de 450 membros, a Aliança Europeia de Doentes com Cancro (ECPC, European Cancer Patient 
Coalition) é a maior associação de cúpula de doentes com cancro, abrangendo os 27 Estados-Membros da 
EU e muitos outros países europeus e não europeus. A ECPC representa doentes afetados por todos os tipos 
de cancro, desde os mais raros aos mais comuns. 

Notas aos editores: 

Para obter mais informações, contacte: paulina.gono@ecpc.org +32 494 35 54 82 

Siga-nos no Twitter (@cancereu), no Facebook (@ECPCfb) e em www.ecpc.org. 
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