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Opções da UE para melhorar o acesso aos medicamentos 

2016/2057(INI) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 3, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0040/2017 

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre as opções da UE para melhorar o 

acesso aos medicamentos 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 6 de fevereiro de 

2013, sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

transparência das medidas que regulamentam os preços dos medicamentos para uso 

humano e a sua inclusão nos sistemas nacionais de seguro de saúde1, 

– Tendo em conta o relatório do Painel de Alto Nível do Secretário-Geral das Nações 

Unidas sobre o acesso aos medicamentos - «Promoting innovation and access to health 

technologies» (promover a inovação e o acesso às tecnologias da saúde) - publicado em 

setembro de 2016, 

– Tendo em conta o relatório da Organização Mundial de Saúde intitulado «WHO Expert 

Committee on the Selection of Essential Drugs, 17-21 October 1977 – WHO Technical 

Report Series, No. 615», o relatório do Secretariado da OMS, de 7 de dezembro de 

2001, intitulado «WHO medicines strategy: Revised procedure for updating WHO’s 

Model List of Essential Drugs» (EB109/8); o relatório da OMS, de março de 2015, 

sobre o acesso a novos medicamentos na Europa, e o relatório da OMS, de 28 de junho 

de 2013, sobre os medicamentos prioritários para a Europa e o mundo, 

– Tendo com conta a Declaração de Doha sobre o Acordo sobre os direitos de 

propriedade intelectual relacionados com o comércio e a saúde pública 

(WTO/MIN(01/DEC/2), bem como a implementação do n.º 6 da Declaração de Doha, 

de 1 de setembro de 2003 (WTO/L/540), 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 816/2006 relativo à concessão obrigatória de 

patentes respeitantes ao fabrico de produtos farmacêuticos destinados à exportação para 

países com problemas de saúde pública, 

                                                 
1 JO C 24 de 22.1.2016, p. 119. 
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 – Tendo em conta o acordo de contratação conjunta aprovado pela Comissão em 10 de 

abril de 20141, 

– Tendo em conta a conferência de Nairobi de 1985, sobre a utilização racional dos 

medicamentos, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar e os pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão dos Assuntos 

Jurídicos e da Comissão das Petições (A8-0000/2017), 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia reconhece o 

direito fundamental dos cidadãos à saúde e aos cuidados médicos2; que o custo dos 

cuidados dispensados a migrantes e a migrantes sem documentos, incluindo o 

fornecimento gratuito de medicamentos, representa um encargo cada vez maior para os 

orçamentos dos Estados-Membros; 

B. Considerando que os sistemas de saúde pública são essenciais para garantir o acesso 

universal aos cuidados de saúde, que constitui um direito fundamental dos cidadãos 

europeus; que os sistemas de saúde da UE enfrentam desafios como o envelhecimento 

da população, o aumento da incidência das doenças crónicas, o custo elevado associado 

ao desenvolvimento de novas tecnologias, às elevadas e crescentes despesas 

medicamentosas e aos efeitos da crise económica nas despesas no setor da saúde; que, 

em 2014, as despesas no setor farmacêutico representaram 17,1 % do total das despesas 

de saúde e 1,41 % do Produto Interno Bruto (PIB) da UE; considerando ainda que estes 

desafios evidenciam a necessidade de cooperação europeia e de novas medidas 

políticas, tanto ao nível da UE como nacional; 

C. Considerando que os produtos farmacêuticos são um dos pilares dos cuidados de saúde, 

e não meros objetos de comercialização, e que o acesso insuficiente a medicamentos 

essenciais e os preços elevados dos medicamentos inovadores representam uma grave 

ameaça para a sustentabilidade dos sistemas nacionais de saúde;  

D. Considerando que os pacientes devem ter acesso a cuidados de saúde e a opções de 

tratamento da sua escolha e preferência, incluindo tratamentos e medicamentos 

complementares e alternativos; 

E. Considerando que o acesso aos medicamentos depende da sua disponibilização 

atempada e da razoabilidade dos preços acessíveis a todos, sem qualquer discriminação 

geográfica; 

F. Considerando que a concorrência é um fator importante do equilíbrio geral do mercado 

farmacêutico e que pode baixar os custos, reduzir as despesas com os medicamentos e 

melhorar o acesso em tempo útil dos pacientes a medicamentos a preços razoáveis, no 

                                                 
1http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_agreement_medicalcountermeasures_en.pdf 
2 O direito aos cuidados de saúde é um direito económico, social e cultural a condições mínimas de cuidados de 

saúde universais a que todos os indivíduos têm direito. 
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respeito das normas de qualidade mais elevadas no processo de investigação e 

desenvolvimento; 

G. Considerando que cerca de 80 % das substâncias ativas dos medicamentos genéricos 

são importadas de países terceiros, como a Índia e a China, onde a concentração de 

fábricas e efluentes causa a poluição do ambiente e a resistência antimicrobiana, o que 

representa uma grave ameaça para a saúde mundial e para a soberania nacional em 

matéria de saúde dos Estados-Membros em caso de escassez de substâncias ativas; 

H. Considerando que, em muitos casos, os preços dos novos medicamentos aumentaram de 

tal forma durante as últimas décadas que se tornaram incomportáveis para muitos 

cidadãos europeus, o que ameaça a sustentabilidade dos sistemas de saúde nacionais; 

que o facto de pertencer à União Europeia resulta em cortes orçamentais nos 

orçamentos do setor da saúde e impede que os Estados-Membros tomem decisões 

soberanas sobre os respetivos sistemas de saúde;  

I. Considerando que, para além dos preços elevados e da insustentabilidade económica, 

existem outros obstáculos ao acesso aos medicamentos, nomeadamente a falta de 

medicamentos essenciais e outros, o desfasamento entre as necessidades clínicas e a 

investigação, o difícil acesso a cuidados e a profissionais de saúde, a imposição de 

procedimentos administrativos injustificados, os períodos demasiado longos registados 

entre as autorizações de introdução no mercado e as subsequentes decisões relativas à 

fixação dos preços e aos reembolsos, a indisponibilidade dos produtos, as normas em 

matéria de patentes e as restrições orçamentais; 

J. Considerando que o número de pessoas diagnosticadas com cancro aumenta todos os 

anos e que a maior incidência de cancro na população, associada a novos medicamentos 

contra o cancro tecnologicamente avançados, gerou um aumento do custo total do 

cancro, o que exerce uma pressão sem precedentes sobre os orçamentos da saúde e torna 

o tratamento economicamente inacessível para muitos doentes oncológicos, aumentando 

o risco de que a acessibilidade económica ou os preços dos medicamentos se tornem 

num fator determinante no tratamento de doentes oncológicos; 

K. Considerando que o regulamento relativo a medicamentos de terapia avançada foi 

introduzido para promover as inovações nesta área à escala europeia, preservando 

simultaneamente a segurança, mas que, no entanto, apenas oito terapias inovadoras 

foram aprovadas até hoje; 

L. Considerando que a UE não criou incentivos para promover a investigação em domínios 

como as doenças raras e as doenças pediátricas; que o regulamento relativo aos 

medicamentos órfãos proporcionou um quadro para a promoção da investigação sobre 

medicamentos órfãos, mas que existem preocupações quanto à sua execução; 

M. Considerando que o fosso entre a crescente resistência a substâncias ativas 

antimicrobianas e o desenvolvimento de novas substâncias ativas antimicrobianas está a 

aumentar e que as doenças resistentes aos medicamentos podem causar 10 milhões de 

mortes por ano em todo o mundo até 2050; que, segundo as estimativas, todos os anos 

morrem na UE pelo menos 25 mil pessoas devido a infeções causadas por bactérias 

resistentes, o que se traduz num custo anual de 1,5 mil milhões de euros, apesar de 
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apenas ter sido desenvolvida uma nova classe de antibióticos nos últimos 40 anos;  

N. Considerando que, nas últimas décadas, se assistiu a notáveis progressos no tratamento 

de doenças anteriormente incuráveis, ao ponto de atualmente, na UE, não morrerem 

doentes com VIH/SIDA, por exemplo; que, no entanto, muitas doenças não dispõem 

ainda de uma terapia ótima (nomeadamente o cancro, que causa aproximadamente 1,3 

milhões de mortes por ano na UE); 

O. Considerando que o acesso a exames de diagnóstico e a vacinas adequados e a preços 

razoáveis é tão importante como o acesso a medicamentos seguros, eficazes e a preços 

razoáveis; 

P. Considerando que os medicamentos de terapia avançada dão a possibilidade de redefinir 

o tratamento de uma vasta gama de patologias, sobretudo nos casos em que as 

abordagens convencionais são inadequadas, e que só alguns medicamentos de terapia 

avançada foram autorizados até ao momento; 

Q. Considerando que determinados medicamentos essenciais não se encontram disponíveis 

em muitos Estados-Membros, o que pode afetar os cuidados prestados aos doentes; que 

podem ocorrer situações de escassez de medicamentos devido a estratégias comerciais 

ilegítimas no setor farmacêutico, tais como o «pay-for-delay» (pagar para adiar a 

introdução no mercado), ou a questões de ordem política, de fabrico ou de distribuição, 

ou ainda devido ao comércio paralelo; que o artigo 81.º da Diretiva 2001/83/UE prevê 

medidas destinadas a prevenir a escassez de medicamentos através de uma obrigação de 

serviço público (OSP), que obriga os fabricantes e os distribuidores a salvaguardarem o 

abastecimento dos mercados nacionais; que, em muitos casos, a OSP não é aplicada aos 

fabricantes que fornecem os distribuidores, tal como indicou um estudo encomendado 

pela Comissão que salienta a incapacidade da UE para solucionar os problemas 

causados pela sua própria política, tais como as deslocalizações; 

R. Considerando que um quadro regulamentar estável e previsível em matéria de 

propriedade intelectual, bem como a sua execução adequada e oportuna, são essenciais 

para criar condições propícias à inovação, que apoia o acesso dos pacientes a 

tratamentos inovadores e eficazes; 

S. Considerando que o objetivo da propriedade intelectual é beneficiar a sociedade e 

promover a inovação, assim como proteger os investimentos das empresas e dos 

inventores, e que o abuso ou a má utilização da mesma gera apreensão; 

T. Considerando que, desde 1995, o acordo da OMC sobre aspetos dos direitos de 

propriedade intelectual relacionados com o comércio (acordo TRIPS), oferece margens 

de flexibilidade para as patentes, nomeadamente a concessão de licenças obrigatórias 

em casos muito concretos; 

U. Considerando que o projeto-piloto «adaptive pathways» (percursos adaptáveis), lançado 

em 2014 pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), e que foca principalmente o 

tratamento em áreas em que se registam necessidades médicas prementes, deu lugar a 

um intenso debate sobre a relação risco/benefício da concessão de acesso antecipado ao 

mercado de medicamentos inovadores com base numa menor quantidade de dados 
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clínicos;  

V. Considerando que a proteção da propriedade intelectual é essencial no domínio do 

acesso aos medicamentos e que cumpre identificar mecanismos que contribuam para 

combater o fenómeno de contrafação de medicamentos; que os medicamentos 

contrafeitos são, na sua maioria, produzidos em países terceiros e que podem facilmente 

ser distribuídos em toda a UE graças à inexistência de controlos nas fronteiras entre os 

Estados-Membros; 

W. Considerando que só 30 % dos orçamentos da saúde se destinam a medidas de 

prevenção e promoção da saúde pública; 

X. Considerando que a fixação dos preços e o reembolso dos medicamentos são da 

competência dos Estados-Membros e se encontram regulamentados a nível nacional; 

que a UE dispõe de legislação em matéria de propriedade intelectual, ensaios clínicos, 

autorização de comercialização, transparência em matéria de preços, farmacovigilância 

e concorrência; e que os preços são fixados respeitando as indicações mencionadas nas 

autorizações iniciais de comercialização, as quais definem uma dimensão de mercado 

precisa; 

Y. Considerando que a maioria dos Estados-Membros possui as suas próprias agências de 

avaliação das tecnologias de saúde, cada uma com os seus próprios critérios; 

Mercado farmacêutico 

1. Reitera que o direito à saúde é um direito humano reconhecido, tanto na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, como no Pacto Internacional sobre os Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais, e que é um direito que vigora em todos os Estados-

Membros, uma vez que estes ratificaram tratados internacionais sobre direitos humanos 

que reconhecem o direito à saúde; salienta que, para que este direito seja garantido, há 

que assegurar, entre outros aspetos, o acesso a medicamentos, mas que tal direito não 

implica que o acesso aos sistemas de prestação de cuidados de saúde seja gratuito;  

2. Reconhece a importância das iniciativas de cidadania, como a Carta Europeia dos 

Direitos do Paciente, que se baseia na Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, e o Dia Europeu dos Direitos do Paciente, que se comemora anualmente a 18 

de abril, a nível local e nacional, nos Estados-Membros;  

3. Remete para as conclusões da reunião informal do Conselho dos Ministros da Saúde, 

realizada em Milão, em 22 e 23 de setembro de 2014, durante a Presidência italiana do 

Conselho, na qual muitos Estados-Membros concordaram com a necessidade de envidar 

esforços conjuntos para facilitar a partilha de boas práticas e permitir aos doentes um 

acesso mais rápido;  

4. Sublinha que a questão do acesso aos medicamentos nos países em desenvolvimento 

tem de ser vista num contexto mais alargado;  

5. Salienta a importância dos esforços de I&D, tanto públicos, como privados, na 

descoberta de novos tratamentos; frisa que as prioridades da investigação devem 
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responder às necessidades de saúde dos pacientes, ao mesmo tempo que reconhece o 

interesse das empresas farmacêuticas em obter contrapartidas financeiras para os seus 

investimentos; sublinha que os quadros regulamentares a nível nacional devem 

imperativamente viabilizar os melhores resultados possíveis em prol dos doentes e do 

interesse público; 

6. Salienta que o elevado montante de dinheiros públicos utilizados em I&D não se reflete 

nos preços, devido à ausência de rastreabilidade dos fundos nas condições de concessão 

de patentes e licenças, o que impede um retorno público justo do investimento público 

efetuado; 

7. Apela a uma maior transparência de custos em I&D, incluindo a proporção da 

investigação financiada por dinheiros públicos e a distribuição de medicamentos; 

8. Sublinha o papel dos projetos de investigação europeus e das PME europeias na 

melhoria do acesso aos medicamentos ao nível da UE;  

9. Recorda que a indústria farmacêutica europeia é uma das indústrias mais competitivas 

do mundo; salienta que preservar a elevada qualidade da inovação é fundamental para 

dar resposta às necessidades dos pacientes e para melhorar a competitividade; acentua 

que as despesas de saúde devem ser consideradas um investimento público e que os 

medicamentos de qualidade podem melhorar a saúde pública e permitir que os doentes 

vivam vidas mais longas e mais saudáveis;  

10. Sublinha que, numa União Europeia afetada por uma vaga de desindustrialização, o 

setor farmacêutico continua a ser um importante pilar industrial e uma força motriz na 

criação de emprego; 

11. Salienta que as organizações de doentes devem ter uma maior participação na definição 

de estratégias de investigação de ensaios clínicos privados e públicos, a fim de garantir 

que tais estratégias respondam, de facto, às verdadeiras necessidades por satisfazer dos 

pacientes europeus; 

12. Observa que é do interesse dos doentes, em casos de necessidades médicas não 

satisfeitas, obter um acesso rápido a medicamentos novos e inovadores; salienta, no 

entanto, que a aceleração das autorizações de comercialização não deve tornar-se a 

regra, porquanto só devem ser utilizadas em casos de notória não satisfação das 

necessidades médicas e não podem em caso algum ser justificadas por considerações de 

natureza comercial; recorda que a realização de ensaios clínicos eficazes e o 

acompanhamento através da farmacovigilância são imprescindíveis para a avaliação da 

qualidade, da eficácia e da segurança dos novos medicamentos; 

13. Manifesta a sua preocupação pelo facto de 5% de todos os internamentos hospitalares 

na UE serem resultantes de reações adversas a medicamentos (RAM), que são a quinta 

causa principal de morte nos hospitais; 

14. Recorda a Declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública, adotada em Doha, em 

14 de novembro de 2001, segundo a qual é necessário executar e interpretar o Acordo 

TRIPS de modo favorável à saúde pública, nomeadamente incentivando em simultâneo 
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o acesso aos medicamentos existentes e a descoberta de novos medicamentos; regista, 

neste contexto, a decisão do Conselho TRIPS da OMC, de 6 de novembro de 2015, de 

prolongar a isenção da patente de medicamentos para os países menos desenvolvidos 

(PMD) até janeiro de 2033; 

15. Destaca a necessidade vital de desenvolver as capacidades locais nos países em 

desenvolvimento em termos de investigação farmacêutica, a fim de colmatar as lacunas 

persistentes no plano da investigação e da produção de medicamentos através de 

parcerias público-privadas de desenvolvimento de produtos e da criação de centros 

abertos de investigação e produção;  

Concorrência 

16. Lamenta a ocorrência de litígios com o objetivo de atrasar a entrada no mercado de 

medicamentos genéricos; observa que, de acordo com o relatório final da Comissão 

Europeia sobre a indústria farmacêutica, o número de processos em tribunal 

quadruplicou entre 2000 e 2007, que cerca de 60% dos casos dizem respeito a patentes 

de segunda geração e que, em média, estes processos demoram dois anos a ser 

resolvidos; 

17. Salienta que uma melhor regulamentação deve promover a competitividade; reconhece 

igualmente a importância e a eficácia dos instrumentos «antitrust» no combate aos 

comportamentos lesivos da concorrência, como a exploração ou a utilização abusiva de 

sistemas de patentes e do sistema de autorização de medicamentos;  

18. Salienta que os medicamentos biossimilares permitem uma maior concorrência, a 

redução de preços e a realização de poupanças para os sistemas de saúde, contribuindo 

assim para melhorar o acesso dos doentes aos medicamentos; frisa que o valor 

acrescentado e o impacto económico dos medicamentos biossimilares na 

sustentabilidade dos sistemas de saúde têm de ser analisados, que a sua entrada no 

mercado não deve ser retardada e que, sempre que necessário, cumpre analisar a tomada 

de medidas de apoio à sua introdução no mercado; ressalva que a concessão de 

autorizações para medicamentos biossimilares é atualmente uma das missões da EMA e 

que o futuro desta agência é um algo incerto; 

19. Sublinha que a fixação de preços com base no valor dos medicamentos pode ser 

utilizada indevidamente como uma estratégia económica de maximização dos lucros, o 

que leva à fixação de preços que são desproporcionados em relação à estrutura de custos 

e contraria a distribuição adequada do bem-estar social; 

20. Reconhece que o uso não conforme («off-label») dos medicamentos pode trazer 

benefícios aos doentes na ausência de alternativas aprovadas; constata com preocupação 

que os doentes são sujeitos a riscos acrescidos devido à ausência de dados sólidos que 

comprovem a segurança e a eficácia da utilização não conforme («off-label»), à falta de 

consentimento informado e à maior dificuldade em monitorizar os efeitos adversos; 

sublinha que determinados subgrupos da população, nomeadamente as crianças e os 

idosos, estão particularmente expostos a esta prática; 

Preços e transparência 
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21. Recorda que os doentes são o elo mais fraco no acesso aos medicamentos e que as 

dificuldades de acesso não os deveriam afetar negativamente; 

22. Salienta que a maioria das entidades nacionais e regionais de avaliação das tecnologias 

da saúde já está a utilizar critérios do foro clínico, económico e na ótica dos benefícios 

sociais no quadro da avaliação de novos medicamentos, a fim de apoiar as suas decisões 

em matéria de fixação de preços e de reembolsos;  

23. Salienta a importância da avaliação do real valor acrescentado terapêutico, aferido com 

base em dados concretos, dos novos medicamentos, em comparação com a melhor 

alternativa disponível; 

24. Observa com preocupação que os dados que apoiam a avaliação do valor acrescentado 

dos medicamentos inovadores são muitas vezes escassos e insuficientemente 

convincentes para contribuírem para uma decisão adequada em matéria de fixação dos 

preços; 

25. Salienta que as avaliações das tecnologias de saúde (ATS) deve constituir um 

instrumento importante e eficaz para melhorar o acesso aos medicamentos, 

contribuindo, assim, para a sustentabilidade dos sistemas nacionais de saúde, permitindo 

a criação de incentivos para a inovação e proporcionando aos doentes um elevado valor 

acrescentado em termos terapêuticos;  

26. Salienta que, para se desenvolver políticas de saúde seguras, eficazes e centradas no 

doente e tornar as tecnologias da saúde tão eficazes quanto possível, a avaliação de tais 

tecnologias deve ser um processo multidisciplinar que subsuma informações médicas, 

sociais, económicas e éticas sobre a respetiva utilização mediante recurso a padrões 

elevados e que o faça de modo sistemático, independente, objetivo, reprodutível e 

transparente; 

27. Considera que o preço de um medicamento deve cobrir os custos de desenvolvimento e 

de produção e deve adequar-se à situação económica específica do país em que é 

comercializado, estar em conformidade com o valor acrescentado terapêutico que 

comporta para os doentes e simultaneamente garantir o acesso dos doentes, a 

sustentabilidade da prestação de cuidados de saúde e a recompensa pela inovação; 

28. Acentua que, mesmo que o valor acrescentado de um novo medicamento possa ser 

importante, o preço não deve dificultar o acesso sustentável a esse medicamento na UE; 

29. Entende que o verdadeiro valor acrescentado de um medicamento em termos 

terapêuticos, o seu impacto social, a relação custo-benefício, o impacto orçamental, os 

esforços desenvolvidos durante as fases de investigação, desenvolvimento e ensaio para 

suprimir os testes com animais e a vivissecção, bem como a eficiência no quadro do 

sistema de saúde pública, devem conjuntamente ser tidos em conta, ao determinar-se os 

procedimentos de fixação dos preços e de reembolso dos medicamentos; 

30. Considera que é necessário um avanço estratégico no domínio da prevenção de doenças, 

na medida em que esse pode ser um fator fundamental para reduzir a utilização de 

medicamentos e garantir, simultaneamente, um elevado nível de proteção da saúde 
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humana; insta os Estados-Membros a apoiarem a produção sustentável ou biológica de 

alimentos e a tomarem todas as iniciativas necessárias para promover hábitos saudáveis 

e seguros, como é o caso da alimentação saudável; 

Cooperação entre os Estados-Membros 

31. Salienta a importância de reforçar a transparência e de aumentar a cooperação 

voluntária entre os Estados-Membros em matéria de fixação de preços e reembolsos de 

medicamentos, a fim de assegurar a sustentabilidade dos sistemas de saúde; 

32. Recorda que, para o bom funcionamento da democracia, é crucial manter a 

transparência em todas as instituições e agências nacionais e da UE e que os peritos 

envolvidos nos processos de autorização devem estar isentos de quaisquer conflitos de 

interesses; 

33. Chama a atenção para o procedimento comum para a contratação pública conjunta de 

medicamentos usados para a aquisição de vacinas na UE, em conformidade com o 

disposto na Decisão n.º 1082/2013/UE; encoraja os Estados-Membros a darem uso 

pleno a este instrumento; 

34. Recorda que os Países Menos Desenvolvidos são os mais afetados pelas doenças 

associadas à pobreza, em especial o VIH/SIDA, a malária, a tuberculose, as doenças dos 

órgãos reprodutivos e as doenças infeciosas e cutâneas;  

35. Destaca o facto de, nos países em desenvolvimento, as mulheres e as crianças terem 

menos acesso a medicamentos do que homens adultos, devido à ausência de 

disponibilidade, acessibilidade, capacidade económica e aceitabilidade do tratamento, 

em resultado de uma discriminação fundada em fatores culturais, religiosos ou sociais e 

na má qualidade das instalações de prestação de cuidados de saúde; 

36. Sublinha a importância, à luz do facto de a tuberculose se ter tornado a doença infeciosa 

com a maior taxa de mortalidade a nível mundial e de a forma mais perigosa desta 

doença ser a que mostra resistência a vários medicamentos, de se combater a crise 

emergente da resistência antimicrobiana (RAM), nomeadamente através do 

financiamento de novos instrumentos no domínio da vacinação, do diagnóstico e do 

tratamento da tuberculose, assegurando em simultâneo o acesso sustentável e a preços 

acessíveis a esses novos instrumentos e garantindo que ninguém fique desprovido de 

assistência; 

Recomendações 

37. Reclama a tomada de medidas a nível nacional para garantir o direito dos doentes a um 

acesso universal, abordável, eficaz, seguro e atempado a terapêuticas essenciais e 

inovadoras, para salvaguardar a sustentabilidade dos sistemas nacionais de prestação de 

cuidados de saúde pública e para assegurar investimentos futuros na área da inovação 

farmacêutica; salienta que o acesso dos doentes aos medicamentos é uma 

responsabilidade partilhada por todos os intervenientes do sistema de saúde; apela ao 

respeito de quaisquer medidas soberanas tomadas à escala nacional, como a concessão 

de prioridade ao reembolso de cuidados de saúde e medicamentos para cidadãos 
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nacionais ou devidamente documentados; 

38. Observa que o reposicionamento dos fármacos existentes para novas indicações pode 

ser acompanhado de um aumento do preço; exorta os Estados-Membros e as empresas a 

entenderem que qualquer nova indicação autorizada deveria dar lugar a uma reavaliação 

do preço original, tendo em conta o custo dos esforços em matéria de I&D e o aumento 

do mercado-alvo; 

39. Exorta os Estados-Membros a desenvolverem uma colaboração mais estreita no sentido 

de combaterem a fragmentação do mercado e, nomeadamente, a estabelecerem 

processos e resultados partilhados de avaliação das tecnologias de saúde (ATS), bem 

como a definirem critérios comuns nas decisões relativas a preços e reembolsos a nível 

nacional; 

40. Insta os Estados-Membros a promoverem, a fim de dar resposta às necessidades não 

satisfeitas dos doentes, iniciativas de I&D, como a investigação no domínio de novos 

medicamentos antimicrobianos, a coordenação eficaz e eficiente dos recursos públicos 

na investigação no domínio da saúde e a promoção da responsabilidade social do setor 

farmacêutico; 

41. Assinala que o aumento da resistência antimicrobiana constitui uma ameaça e que as 

Nações Unidas reconheceram recentemente a urgência de dar resposta a essa ameaça; 

salienta que há um número crescente de infeções que pode ficar sem tratamento devido 

ao aumento na resistência aos antimicrobianos; insta a Comissão a intensificar as ações 

destinadas a combater a RAM, a proceder a uma análise exaustiva das causas do 

aumento da resistência antimicrobiana, a promover I & D neste domínio nos setores 

público e privado, com especial incidência na procura de novos agentes antimicrobianos 

e de abordagens terapêuticas alternativas e inovadoras, como os projetos de 

investigação em curso sobre fagoterapias, e a apresentar um novo e abrangente plano de 

ação da UE baseado na abordagem «Uma Só Saúde»; 

42. Reconhece que os incentivos propostos pelo regulamento relativo aos medicamentos 

pediátricos não se revelaram eficazes para motivar a inovação no domínio dos 

medicamentos para crianças, nomeadamente nas áreas da oncologia e da neonatologia; 

43. Solicita que sejam estabelecidas condições-quadro nos domínios da investigação e da 

política em matéria de medicamentos, a fim de promover a inovação, especialmente no 

caso de doenças como o cancro, que ainda não podem ser tratadas de forma satisfatória; 

44. Exorta os Estados-Membros a analisarem o impacto global da propriedade intelectual na 

inovação e no acesso dos doentes aos medicamentos através de um estudo exaustivo e 

objetivo e, mais especificamente, a analisarem o impacto dos certificados 

complementares de proteção (CCP), da exclusividade dos dados e da exclusividade do 

mercado na qualidade da inovação e da concorrência; 

45. Insta os Estados-Membros a melhorarem os sistemas nacionais de farmacovigilância e a 

garantirem a realização de avaliações da eficácia após a autorização e dos efeitos 

adversos dos medicamentos; 
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46. Convida os Estados-Membros a fomentarem a ética de comportamento e a transparência 

no setor farmacêutico, especialmente no que respeita aos ensaios clínicos e ao custo real 

da I&D, no contexto do procedimento de autorização e avaliação da inovação; 

47. Incentiva os Estados-Membros a avaliarem o fomento da produção interna de 

medicamentos genéricos e biossimilares, por exemplo, através de incentivos financeiros 

como os reembolsos seletivos; 

 

48. Exorta os Estados-Membros a intensificarem o diálogo sobre as necessidades médicas 

não satisfeitas entre todas as partes interessadas, os doentes, os profissionais de saúde, 

as entidades reguladoras, os organismos responsáveis pela avaliação das tecnologias de 

saúde (ATS), os contribuintes e os investigadores ao longo de todo o ciclo de vida dos 

medicamentos; 

49.  Solicita aos Estados-Membros que reforcem a cooperação no que se refere aos 

processos de fixação de preços, a fim de que possam partilhar informações, 

designadamente, sobre acordos de negociação e boas práticas e assim evitarem 

requisitos e atrasos administrativos desnecessários; 

50. Insta os Estados-Membros a promoverem um grande investimento público na 

investigação realizada com base em necessidades médicas não satisfeitas, a fim de 

assegurarem aos cidadãos o retorno do investimento público no setor da saúde; 

51. Exorta os Estados-Membros a promoverem a utilização racional dos medicamentos, 

procurando evitar o consumo excessivo, sobretudo de antibióticos; 

52. Insta os Estados-Membros a assegurarem a acessibilidade das farmácias, incluindo a sua 

densidade nas zonas urbanas e rurais, o número de profissionais ao seu serviço, horários 

de funcionamento adequados e serviços de aconselhamento de qualidade; 

53. Exorta as autoridades nacionais competentes em matéria de defesa da concorrência a 

monitorizarem as práticas desleais para proteger os consumidores dos preços 

artificialmente elevados dos medicamentos; 

54. Convida os Estados-Membros a recomendarem medidas para melhorar a taxa de 

aprovação de novas terapias e a sua disponibilização aos doentes; 

55. Convida os Estados-Membros a criarem um mecanismo que permita a notificação anual 

de situações de escassez de medicamentos na UE;  

56. Insiste em que é essencial que os Estados-Membros mantenham as suas agências 

nacionais de medicamentos, por forma a assegurar um nível adequado de 

conhecimentos científicos em cada Estado-Membro; 

57. Salienta que o desenvolvimento de sistemas sólidos de vigilância e entrega a todos os 

níveis, desde os níveis comunitário e distrital ao provincial e nacional, apoiados por 

serviços de laboratório de elevada qualidade e de sistemas logísticos robustos, pode 

facilitar o acesso aos medicamentos, ao passo que a transferência de tecnologias na área 
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da saúde (através de acordos de licença, da prestação de informações, de conhecimentos 

e competências técnicas, bem como de materiais e equipamentos técnicos) para os 

países em desenvolvimento pode permitir que os países beneficiários fabriquem os 

produtos localmente e, inclusive, traduzir-se num maior acesso aos produtos e na 

melhoria da saúde; 

58. Exorta a UE a intensificar os esforços destinados a melhorar as capacidades dos países 

em desenvolvimento e a apoiar esses países na criação de sistemas de saúde funcionais 

que visem a melhoria do acesso aos serviços, especialmente por parte das comunidades 

vulneráveis; 
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Propriedade Intelectual (PI) e Investigação e Desenvolvimento (I&D) 

59. Recorda que os direitos de propriedade intelectual preveem um período de 

exclusividade que necessita de ser regulamentado, acompanhado e aplicado de forma 

cuidadosa e eficaz pelas autoridades competentes, com vista a evitar conflitos com o 

direito humano fundamental à proteção da saúde, ao mesmo tempo que se promove a 

inovação e a competitividade de qualidade; assinala que o Instituto Europeu de Patentes 

(IEP) e os Estados-Membros apenas devem conceder patentes a medicamentos que 

cumpram estritamente os requisitos de patenteabilidade, a saber, a novidade, a atividade 

inventiva e a aplicabilidade industrial, tal como consagrados na Convenção sobre a 

Patente Europeia; 

60. Salienta que, a nível dos novos medicamentos, alguns são exemplo de grandes 

inovações, ao passo que outros têm um valor terapêutico acrescentado insuficiente para 

serem considerados inovações genuínas; realça que a reorientação e a reformulação de 

moléculas conhecidas e o desenvolvimento de novos medicamentos para a mesma 

indicação terapêutica (substâncias me-too, isto é, substâncias estruturalmente muito 

semelhantes a outras substâncias já conhecidas, com a exceção de pequenas diferenças) 

devem ser cuidadosamente avaliados, especialmente no que respeita ao seu valor 

terapêutico acrescentado; assinala que devem ser demonstrados benefícios mensuráveis 

e ser estritamente preenchidos os requisitos de patenteabilidade, a saber, a novidade, a 

atividade inventiva e a aplicabilidade industrial; alerta para a possível utilização 

indevida das regras de proteção da propriedade industrial, que permitem a renovação 

permanente dos direitos de patente e impedem a concorrência; 

61. Faz notar que a concessão obrigatória de licenças só deve ser autorizada durante um 

período de tempo limitado, e em circunstâncias excecionais, como crises de saúde 

pública, e que os medicamentos genéricos produzidos ao abrigo de uma licença devem 

ser estritamente semelhantes às versões patenteadas, nomeadamente no que respeita aos 

adjuvantes utilizados; 

° 

° ° 

62. Encarrega o seu Presidente de apresentar a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 

Or. en 

 

 


