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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a iniciativa europeia em matéria de doença de Alzheimer e outras formas de 
demência
(2010/2084(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 168.º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 35.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia1, 

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho relativa a medidas de luta contra as 
doenças neurodegenerativas, em especial a doença de Alzheimer, mediante a programação 
conjunta das actividades de investigação,

– Tendo em conta o relatório mundial de 2009 sobre a doença de Alzheimer, publicado pela 
Alzheimer’s Disease International (ADI) no âmbito do Dia Mundial da Doença de 
Alzheimer, assinalado em 21 de Setembro de 2009,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
a iniciativa europeia em matéria de doença de Alzheimer e outras formas de demência 
(COM(2009) 380 final),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A7-0000/2010),

A. Considerando que se estima em 35,6 milhões o número de pessoas em todo o mundo que 
sofrem de demência em 2010 e que este número deverá praticamente duplicar a cada 20 
anos, chegando a 65,7 milhões em 2030,

B. Considerando que o número de pessoas que sofrem de doenças neurodegenerativas na 
Europa é estimado em 8,6 milhões, sendo a doença de Alzheimer responsável pela vasta 
maioria dos casos; que as doenças neurodegenerativas representam uma das principais 
causas de incapacidade das pessoas idosas e que se prevê que, até 2020, o número de 
pessoas que sofrem deste tipo de doenças aumente consideravelmente, devido ao aumento 
da esperança de vida e à diminuição do rácio entre população activa e reformados,

C. Considerando que a população europeia está a envelhecer, constituindo as pessoas com 
mais de 80 anos a faixa etária em mais rápido crescimento na maioria dos países europeus, 
e que, por essa razão, se espera que a demência venha a ser um dos principais desafios 
com que os sistemas de saúde, incluindo as estruturas de prestação de cuidados informais 
e de longa duração, se verão confrontados nas próximas décadas,

D. Considerando que os custos totais dos cuidados directos e dos cuidados informais da 
doença de Alzheimer e de outras formas de demência se elevaram, em 2005, a 130 mil 

                                               
1 JO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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milhões de euros na UE-27, ou seja, a aproximadamente 21 000 euros por ano e por 
pessoa com demência (representando os cuidados informais 56% destes custos1),

E. Considerando que grande parte das actividades de investigação neste domínio é levada a 
cabo pelos Estados-Membros e que o nível de coordenação transnacional é relativamente 
baixo, o que provoca uma fragmentação e uma partilha limitada dos conhecimentos e das 
melhores práticas entre os Estados-Membros,

F. Considerando que há uma consciência crescente de que o impacto das doenças 
neurodegenerativas na população europeia atinge uma tal dimensão que nenhum 
Estado-Membro é capaz de resolver o problema isoladamente; que, por essa razão, é 
necessário reforçar de forma significativa, na União Europeia, a cooperação e a 
coordenação das actividades de investigação e o nível do investimento financeiro neste 
domínio, a fim de lutar contra as doenças neurodegenerativas, em especial a doença de 
Alzheimer, o que constitui um importante desafio para as sociedades europeias,

G. Considerando que a demência é não apenas uma doença devastadora para os doentes, mas 
também um fardo muito pesado para os seus familiares, dadas as dificuldades emocionais, 
físicas e financeiras com que se vêem confrontados os familiares e amigos das pessoas 
vitimadas por qualquer forma de demência,

H. Considerando que, embora a consciência social e os conhecimentos científicos sobre a 
doença de Alzheimer tenham aumentado consideravelmente nos últimos 20 anos, as 
opções terapêuticas ainda se limitam a medicamentos sintomáticos, e que o diagnóstico 
ainda se baseia em grande medida na experiência individual e na avaliação subjectiva do 
médico,

1. Solicita ao Conselho que declare a demência como prioridade da UE em matéria de saúde, 
e insta os Estados-Membros a desenvolverem estratégias nacionais para a prestação de 
serviços e apoio às pessoas com demência e respectivas famílias;

2. Propõe que o Conselho e a Comissão examinem a possibilidade de instituir um Ano 
Europeu do Cérebro, a fim de sensibilizar o público para as patologias do cérebro 
associadas ao envelhecimento e para as medidas de prevenção;

3. Sublinha a importância de um diagnóstico precoce para efeitos de prevenção e a 
necessidade de dados epidemiológicos para orientar a investigação e as acções neste 
domínio;

4. Encoraja todos os Estados-Membros a empenharem-se activamente na definição, no 
desenvolvimento e na implementação de protocolos comuns de diagnóstico precoce e de 
uma agenda comum de investigação no domínio das doenças neurodegenerativas, 
reduzindo assim as desigualdades existentes entre os Estados-Membros e no interior dos 
Estados-Membros em matéria de diagnóstico e tratamento; sublinha que os procedimentos 
operacionais normalizados para a avaliação de marcadores de doenças serão fundamentais 
para a descoberta de medicamentos e para o desenvolvimento de tratamentos mais 
eficazes e tecnologicamente assistidos das pessoas com doença de Alzheimer;

                                               
1 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008.



PR\827925PT.doc 5/9 PE445.928v01-00

PT

5. Salienta a importância de uma abordagem multidisciplinar do modo como a cooperação e 
a coordenação no domínio da investigação a nível europeu pode melhorar o 
conhecimento, o diagnóstico, o tratamento, a prevenção e a investigação social no que se 
refere ao bem-estar dos pacientes, das suas famílias e das pessoas que deles se ocupam; 
considera que testes de diagnóstico precoce, a investigação sobre os factores de risco e 
critérios para um diagnóstico precoce são fundamentais; considera, neste contexto, que a 
realização de estudos epidemiológicos e clínicos em larga escala no âmbito de uma 
colaboração transnacional constituiria uma clara mais-valia;

6. Convida os Estados-Membros a estabelecerem uma agenda de investigação estratégica 
que identifique as necessidades e os objectivos de investigação a médio e longo prazo na 
área das doenças neurodegenerativas, em especial da doença de Alzheimer; considera que 
a agenda de investigação estratégica deve ser desenvolvida tendo em vista um plano de 
execução que estabeleça prioridades e calendários e especifique as acções, os 
instrumentos e os recursos necessários para a sua execução;

7. Salienta a importância da investigação sobre a relação entre o processo de envelhecimento 
e a demência e entre a demência e a depressão nas pessoas idosas; encoraja, além disso, os 
Estados-Membros a promoverem programas de investigação que dêem a máxima 
importância à perspectiva e às opções do paciente;

8. Solicita à Comissão que elabore orientações vocacionadas para a formação do pessoal 
(médico e paramédico) que se ocupa, a qualquer título, das pessoas que sofrem da doença 
de Alzheimer, bem como para a formação dos familiares que às mesmas prestam 
assistência, a fim de garantir uma utilização adequada e eficaz dos recursos existentes;

9. Sublinha que os recentes progressos no domínio da imagiologia e da investigação sobre 
marcadores biológicos indicam que a doença de Alzheimer se desenvolve devido à 
deposição no cérebro de beta-amilóide, uma pequena proteína neurotóxica;

10. Sublinha a importância do apoio psicológico aos doentes e às suas famílias; salienta a 
importância de combinar a abordagem psicossocial do envelhecimento com os resultados 
da investigação médica e biomédica;

11. Encoraja os Estados-Membros a desenvolverem serviços cujo princípio fundamental seja 
o de garantir a máxima cobertura possível e a igualdade de acesso, em benefício das 
pessoas com demência, independentemente da idade, do sexo, dos recursos económicos, 
da incapacidade e do local de residência (em meio rural ou urbano);

12. Encoraja os Estados-Membros a levarem a cabo campanhas de informação destinadas ao 
grande público e a grupos específicos da população, como crianças em idade escolar, 
profissionais do sector da saúde e assistentes sociais, comparando e trocando experiências 
sobre medidas de apoio a familiares que prestam assistência a doentes, associações de 
doentes e organizações não governamentais, fomentando a publicação e a distribuição de 
folhetos informativos sobre a formação e a organização dos trabalhadores voluntários e 
dos assistentes jurídicos, psicológicos e no domínio da saúde, tanto no domicílio como em 
centros de dia, e promovendo e criando associações de doentes de Alzheimer, a fim de 
permitir o intercâmbio de experiências entre todos os interessados;
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13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a iniciativa 
europeia em matéria de doença de Alzheimer e outras formas de demência é um passo 
fundamental para avançar com propostas concretas de articulação das diferentes políticas 
existentes e dos modos de lidar com este tipo de doenças. A fragmentação da intervenção, a 
desigualdade das respostas existentes no espaço europeu e a prevalência de condições 
desiguais de acesso e de tratamento da doença são razões mais do que suficientes para 
justificar esta iniciativa. Partindo de quatro objectivos principais – promover o diagnóstico 
precoce e a qualidade de vida; melhorar o conhecimento epidemiológico da doença e 
coordenar a investigação existente; apoiar a solidariedade entre os Estados-Membros através 
da partilha de boas práticas; e, finalmente, respeitar os direitos das pessoas que vivem com 
doenças demenciais – a Comissão propõe um conjunto de medidas que este relatório visa 
aprofundar. São ainda apresentadas medidas complementares tendo em vista, nomeadamente, 
uma maior incorporação das dimensões sociais da doença e das suas implicações. Para além 
destes domínios, uma particular atenção é dada aos profissionais e prestadores de cuidados, ao 
reforço de diferentes sistemas de cuidados, à formação e ao apoio às famílias e outras pessoas 
que lidam diariamente com a demência.

O contexto

De acordo com os dados apresentados pelas associações de pacientes, todos os anos 1,4 
milhões de cidadãos que vivem na Europa desenvolvem algum tipo de demência. A cada 24 
segundos um novo caso é diagnosticado. Cerca de 1 em cada 20 pessoas com mais de 65 anos 
e 1 em cada 5 acima dos 80 anos sofrem de demência. Estima-se que mais de 8 milhões de 
europeus, com idades compreendidas entre os 30 e os 99 anos, sofram de doenças 
neurodegenerativas, número que os meios científicos admitem poder duplicar a cada 20 anos. 

A doença de Alzheimer é responsável por mais de metade destes casos. É significativo que 
apenas 3 por cento das pessoas diagnosticadas tenha sobrevivido mais de 40 anos após o 
momento do diagnóstico. Para além dos números conhecidos, devem sublinhar-se as 
desigualdades que persistem no acesso ao diagnóstico e ao tratamento, não só entre países 
como no seu interior.

No contexto actual, sabe-se ainda que as doenças neurodegenerativas representam uma das 
principais causas de incapacitação para as populações mais idosas e que se espera que o 
número de pessoas portadoras destas doenças aumente significativamente. Este dado é tanto 
mais significativo se tivermos em conta quer o aumento da esperança média de vida quer a 
redução da ratio entre o número de trabalhadores/as e o número de pessoas em situação de 
reforma. 

Várias das causas que estão na origem das doenças demenciais continuam desconhecidas. No 
entanto, é possível identificar um conjunto de factores de risco que aumentam a possibilidade 
de se vir a contrair a doença de Alzheimer. Entre eles, a tensão arterial alta, colesterol elevado 
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e homocisteína; baixos níveis de estímulo intelectual, actividade social e exercício físico; 
obesidade e diabetes; graves ou repetidas lesões cerebrais. Mais recentemente, estudos 
mostraram que a doença de Alzheimer se pode desenvolver devido à deposição de uma 
proteína neurotóxica no cérebro. Confirmado parece estar o facto de não se tratar de uma 
doença predominantemente hereditária, porque o número de famílias onde esta doença se 
desenvolve em resultado de uma desordem genética é muito baixo. O Alzheimer é uma 
doença que resulta da combinação de múltiplos factores.

O diagnóstico precoce e a prioridade à prevenção

É frequente confundirem-se os sintomas da doença de Alzheimer com sinais correntes de 
envelhecimento. Apesar dos progressos científicos e da crescente sensibilização dos 
profissionais de saúde, o número de pessoas a quem o diagnóstico é feito numa fase moderada 
ou já avançada da doença é ainda muito elevado. Sabemos, aliás, que o processo normalmente 
utilizado para diagnosticar a doença se faz por "exclusão de partes". Como elevado continua a 
ser o número de quantos e quantas, tendo a doença, não sabem que a têm.

É fundamental colocar no centro de qualquer estratégia a prevenção e orientar os esforços 
para a obtenção de diagnósticos tão precoces quanto possível.

A dignidade dos pacientes

Até ao momento não foi ainda identificada nenhuma cura para a doença de Alzheimer. Os 
tratamentos actuais têm como base a utilização de medicamentos que procuram atenuar ou 
estabilizar os sintomas associados às alterações comportamentais e cognitivas dos pacientes. 
É possível retardar efeitos, mas não se pode, ainda, evitar a perda neuronal progressiva. É, por 
isso, fundamental reforçar a intervenção extra-farmacológica, potenciando as intervenções 
que melhorem o bem-estar das pessoas afectadas. Ajudar os pacientes a viver com a doença, 
procurando preservar a sua autonomia, é a via para uma vida com dignidade durante o maior 
período de tempo possível.

Apesar dos sintomas serem comuns, as condições sociais e económicas fazem com que cada 
paciente e respectiva família sofram o processo da doença de forma muito diferenciada. A 
título de exemplo, não raras vezes, familiares de doentes são forçados a abandonar o seu 
trabalho para deles cuidarem.

As pessoas afectadas

As pessoas afectadas pela doença de Alzheimer e outras doenças demenciais, assim como os 
seus familiares ou aqueles que com elas se relacionam directamente, acabam por se confrontar 
com contextos de estigmatização social. 
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As alterações de comportamento e de personalidade resultantes da doença colocam as pessoas 
afectadas numa situação progressivamente mais dependente de terceiros. Deve realçar-se 
ainda que as pessoas afectadas pela doença de Alzheimer não são apenas aquelas que sofrem 
da doença, mas também os seus mais próximos e cuidadores. Estes tendem a ser relegados 
para um segundo plano no sistema dominante actual. Apenas o reconhecimento da 
complexidade da situação da convivência com a situação de demência poderá contribuir para 
uma abordagem mais justa e de reconhecimento de todos os actores afectados.

A estrutura do relatório 

Este relatório tem como orientação de base uma melhor articulação entre os 
Estados-Membros e uma resposta mais eficaz e mais solidária, tendo em vista a prevenção e o 
tratamento das pessoas que vivem em situação de doença demencial, em particular Alzheimer, 
e aquelas/es que os rodeiam, sejam profissionais de saúde, prestadores de serviços ou 
familiares. Para que uma qualquer estratégia europeia neste domínio funcione é fundamental 
que os diferentes países assumam como prioridade a definição de planos nacionais de acção.

O foco no diagnóstico precoce e na prevenção, assim como uma aposta na recolha e no 
tratamento de dados epidemiológicos sobre a doença são igualmente passos fundamentais. 

Reunidas estas condições, é necessária uma intervenção integrada entre os diferentes países, 
desde a investigação até à prestação de cuidados de saúde. Lacunas ainda existentes nos 
domínios da formação de profissionais, do apoio às famílias (tanto no plano dos cuidados 
quanto no plano psicológico), de aposta na sensibilização pública para a condição de viver 
com demência, entre outras, devem ser colmatadas.

Uma estratégia europeia não pode ainda deixar de procurar assegurar a existência de serviços 
que garantam a máxima cobertura possível, assim como a igualdade no acesso e no tratamento 
dos pacientes, independentemente da idade, sexo, recursos económicos ou lugar de residência.

Potenciar a dignidade de todos os pacientes ao longo do seu processo de doença e reduzir as 
desigualdades existentes têm de ser também objectivos prioritários. Esta escolha implica um 
envolvimento mais alargado dos diferentes actores – desde os corpos clínicos até às 
associações de doentes – cujo contributo é fundamental para a convergência de esforços e a 
eficácia das medidas a adoptar.


