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Assunto : Lacunas na actual política da UE em relação ao cancro colorrectal

Com mais de 200.000 mortes por ano, o cancro colorrectal (CCR) é o que apresenta a segunda 
taxa de mortalidade mais elevada na Europa. A adopção a título preventivo de medidas de 
despistagem, como recomendado em 2003 pelo Conselho de Ministros, poderia reduzir este 
número em pelo menos 60.000 por ano.  O primeiro relatório sobre a execução das 
recomendações do Conselho pelos Estados-Membros desde 2008 mostrou que o rastreio do 
cancro colorrectal era o que, de todas as actividades de rastreio recomendadas, apresentava as 
menores taxas de execução na UE. Em toda a UE, foram realizados menos de metade dos 
rastreios anualmente recomendados e só 12 Estados-Membros estavam a aplicar programas de 
detecção precoce baseados numa abordagem populacional. 

O programa de trabalho da UE no domínio da saúde para 2010 e 2011 não continha quaisquer 
exigências específicas em matéria de CCR, apesar dos potenciais progressos que se poderiam 
obter. A realização de actividades de investigação suplementares poderia melhorar a relação 
custo-eficácia das medidas preventivas e contribuir para a realização de exames menos 
incomodativos para os doentes.

A Comissão Europeia publicou as "Directrizes europeias para a garantia de qualidade dos 
exames de despistagem do cancro da mama" em 2006 e as "Directrizes europeias para a 
garantia de qualidade dos exames de despistagem do cancro do colo do útero" em 2008. No 
entanto, não publicou, como era sua intenção, directrizes europeias para a garantia da 
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qualidade do rastreio do cancro colorrectal no Outono de 2010.  

Em Novembro de 2010, o Parlamento Europeu aprovou a Declaração Escrita n. º 68/2010 
intitulada "Luta contra o cancro colorrectal na União Europeia". Na Declaração Escrita, a 
Comissão Europeia e os Estados-Membros são instados a: 

- apoiar as campanhas de sensibilização na União Europeia sobre os factores 
relacionados com o estilo de vida que originam o CCR, destinadas sobretudo aos 
adolescentes e aos jovens adultos, 

- estimular a implementação das melhores práticas no tocante ao rastreio do CCR em 
todos os países da UE e a publicar, numa base bienal, relatórios de progresso;

- conferir prioridade à difusão da investigação e dos conhecimentos em matéria de 
rastreio do CCR nos futuros programas de trabalho do Sétimo Programa-quadro de 
Investigação e do programa de acção da UE no domínio da saúde;

- introduzir o rastreio do CCR à escala nacional, em conformidade com as directrizes da 
UE;

Neste contexto, gostaríamos de perguntar o seguinte à Comissão: 

1. Que medidas adicionais irá tomar para acelerar a implementação de programas nacionais 
de rastreio do cancro baseados numa abordagem populacional? 

2. Tenciona dar mais atenção ao problema do cancro colorrectal em futuros programas de 
investigação na área da saúde? Em caso afirmativo, qual será o tema central e como 
podem as partes interessadas apoiar o planeamento e o processo de tomada de decisão? 

3. Quando tenciona publicar as directrizes para a garantia de qualidade dos exames de 
despistagem do cancro colorrectal, e quais os motivos do atraso verificado?


