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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a gestão da gripe H1N1 em 2009-2010 na UE
(2010/2153(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 168.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta Regulamento Sanitário Internacional - RSI (2005)  20051, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de Novembro de 2005, sobre a 
planificação na Comunidade Europeia da preparação e resposta para uma pandemia de 
gripe (COM(2005)0607), 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho do Conselho, 30 de Novembro de 2007, sobre 
"Assuntos relacionados com a segurança sanitária"2, 

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, sobre
segurança sanitária3, 

– Tendo em conta as orientações provisórias do ECDC sobre "Use of specific pandemic 
influenza vaccines during the H1N1 2009 pandemic"4, 

– Tendo em conta o documento de orientação da OMS, de Abril de 2009, sobre "Pandemic 
influenza preparedness and response" (Planificação da preparação e resposta para uma 
pandemia de gripe)5, 

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 30 de Abril de 20096, sobre a infecção 
pelo vírus da gripe A/H1N1, 

– Tendo em conta a troca de pontos de vista entre o director do CECD e a sua Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, realizada em 4 de Setembro de 
2009, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 15 de Setembro de 2009, intitulada
"Gripe pandémica (H1N1) 2009"7, 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos serviços da Comissão, de 15 de Setembro 
de 2009, sobre "Joint procurement of vaccine against influenza A (H1N1)" (Aquisição

                                               
1http://www.who.int/ihr/en/
2http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15789.en07.pdf 
3http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/104770.pdf 
4http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908_GUI_Pandemic_Influenza_Vaccines_during_the
_H1N1_2009_Pandemic.pdf 
5http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance2009/en/index.html 
6http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/107492.pdf 
7http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/com481_2009_en.pdf 
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conjunta de vacinas contra o vírus da gripe pandémica (H1N1) 2009)1, 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos serviços da Comissão, de 15 de Setembro 
de 2009, sobre "Communicating with the public and the media on Pandemic (H1N1) 
2009" (Informação do público e da comunicação social sobre a gripe pandémica (H1N1) 
2009)2, 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos serviços da Comissão, de 15 de Setembro 
de 2009, sobre "Support to third countries to fight the Influenza A (H1N1)" (Apoio a 
países terceiros na luta contra a gripe pandémica (H1N1) 2009)3, 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos serviços da Comissão, de 15 de Setembro 
de 2009, sobre "Regulatory process for the authorisation of antiviral medicines and 
vaccines in the protection against Pandemic Influenza (H1N1) 2009" (Processo
regulamentar de autorização de vacinas e medicamentos antivirais na protecção contra a 
gripe pandémica (H1N1) 2009)4, 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos serviços da Comissão, de 15 de Setembro 
de 2009, sobre "Vaccination strategies against pandemic (H1N1) 2009" (Estratégias de 
vacinação contra a gripe pandémica (H1N1) 2009)5, 

– Tendo em conta o documento sobre a estratégia europeia face à gripe A(H1N1) e a 
monitorização dos riscos e benefícios da vacinação, de Outubro de 20096, 

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 12 de Outubro de 2009, sobre a pandemia 
(H1N1) 2009 – uma abordagem estratégica7, 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos serviços da Comissão, de 23 de Novembro 
de 2009, sobre segurança sanitária na União Europeia e a nível internacional8, 

– Tendo em conta o relatório de avaliação, de 16 de Abril de 2010, sobre a resposta à 
pandemia (H1N1) 2009 na UE9,

– Tendo em conta o relatório final, de Janeiro de 2010, sobre a avaliação da Agência 
Europeia de Medicamentos10,

– Tendo em conta a Resolução 1749 (2010) "Handling of the H1N1 pandemic: more 
transparency needed" (Gestão da pandemia de H1N1: mais transparência necessária),

                                               
1http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf 
2http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf 
3http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf 
4http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf 
5http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 e 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pdf 
6http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf 
7http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/110500.pdf, 
8http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf 
9http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 
10http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf 
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adoptada pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em Junho de 20101, 

– Tendo em conta as Conclusões da Conferência "Lessons learned from the A(H1N1) 
pandemic" (Ensinamentos a retirar da gripe pandémica (H1N1)), realizada em 1 e 2 de 
Julho de 20102, 

– Tendo em conta o relatório intitulado "La grippe A (H1N1)v : Retours sur la première 
pandémie du XXIe siècle", publicado em 29 de Julho de 2010 pela Comissão de Inquérito 
sobre a Gripe A do Senado francês3, 

– Tendo em conta as recomendações do Provedor de Justiça Europeu, de 29 de Abril e 19 de 
Maio de 2010, referentes à Agência Europeia de Medicamentos4, 

– Tendo em conta o Assessment Report on EU-wide Pandemic Vaccine Strategies, de 25 de 
Agosto de 2010 (Relatório de avaliação sobre estratégias de vacinação face à pandémicas 
na UE)5, 

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 13 de Setembro de 2010, sobre os 
Ensinamentos a retirar da pandemia de gripe A/H1N1 - Segurança sanitária na União 
Europeia6, 

– 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 a falta de virulência da gripe H1N1 era do conhecimento das 
autoridades sanitárias nacionais e internacionais, OMS incluída, desde Maio de 2009 e 
que essa virulência moderada foi confirmada pelos valores muito baixos da taxa de
mortalidade registada na sequência desta gripe dita "pandémica" se comparados aos 
valores oficialmente admitidos no caso da gripe sazonal, 

B. Considerando que os critérios empregues em 2009 pela OMS para definir uma 
"pandemia", baseando-se unicamente na propagação do vírus sem entrar em linha de conta 
com o grau de severidade da infecção, perverteram o significado comummente admitido
da palavra pandemia, dando origem a um alerta mundial erróneo; que esse alarmismo
levou à adopção de decisões no domínio da saúde pública inapropriadas e a uma 
mobilização desproporcionada das populações e das administrações da União Europeia e 
dos seus Estados-Membros, 

C. Considerando que os custos desmesurados que foram constatados na gestão desta crise 
nos Estados-Membros são, acima de tudo, a consequência directa da falta de 

                                               
1http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm 
2http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf 
3http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html 
4http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark e 
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/5251/html.bookmark 
5http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 
6http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf 
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independência e de espírito crítico da UE em relação à avaliação do risco efectuada pela 
OMS,  

D. Considerando que as despesas autorizadas pelos Estados-Membros no âmbito dos planos 
de resposta instaurados estão em grande parte ligadas à aquisição de grandes quantidades 
de vacinas, 

E. Considerando que esta estratégia de vacinação sistemática resulta essencialmente de uma 
concepção assente numa confiança cega na eficácia das vacinas antigripais sem sopesar os 
dados científicos que contradizem esta crença (consultar as análises da The Cochrane 
Collaboration); que os estudos disponíveis sobre a eficácia dos medicamentos, vacinas 
incluídas, se deveram na sua grande maioria a sociedades farmacêuticas e que, assim 
sendo, a eficácia das vacinas contra a gripe não foi objectivamente comprovada, 

F. Considerando que as recomendações divergentes feitas na UE e nos Estados-Membros no 
tocante aos grupos-alvo prioritários para a vacinação ilustram a enorme incerteza que
subsiste em torno da avaliação da eficácia das vacinas contra o H1N1 recomendadas, 

G. Considerando que se impõem alterações significativas nos actuais sistemas sanitários a 
nível da UE e dos seus Estados-Membros para atingir objectivos de saúde pública geral 
distintos de uma abordagem meramente farmacológica, 

H. Considerando que, apesar dos pedidos reiterados do Provedor de Justiça Europeu à
Agência Europeia de Medicamentos (EMA), os documentos na posse da EMA relativos 
aos protocolos de investigação, aos ensaios clínicos e aos efeitos indesejáveis de 
medicamentos sujeitos à sua avaliação continuam a não estar acessíveis ao público, 

I. Considerando que a confiança nas vacinas contra a gripe H1N1 foi igualmente posta em 
causa pela transferência parcial, nos contratos de aquisição, da responsabilidade no que se 
refere aos efeitos secundários do fabricante para os Estados-Membros, 

J. Considerando que os ensinamentos das diversas comissões parlamentares e missões de 
avaliação que, nos Estados-Membros da UE, foram incumbidas de se pronunciar sobre as 
respostas fornecidas no âmbito da luta contra a gripe H1N1, 

INDEPENDÊNCIA

1. Solicita que os planos de prevenção instituídos na UE e nos Estados-Membros sejam 
revistos no sentido de se tornarem suficientemente autónomos e flexíveis para que se 
adaptem o mais rapidamente possível, caso a caso, ao risco real, nomeadamente com base 
nos últimos dados científicos disponíveis; 

2. É de opinião que convém reforçar os poderes do Centro Europeu de Prevenção e de 
Controlo das Doenças (ECDC) para que a UE disponha da sua própria capacidade de 
avaliação da gravidade dos riscos de infecção, estabelecendo, quando necessário, a sua 
própria escala de alerta sanitário independentemente de instâncias internacionais como a 
OMS; 

3. Exige a instauração de procedimentos científicos sólidos, credíveis e eficazes de avaliação 
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da medicação recomendada em caso de emergência sanitária, mais particularmente em 
situações de verdadeira pandemia; 

4. Reclama esclarecimentos imediatos sobre a eficácia das estratégias de vacinação contra a 
gripe recomendadas no território da UE, dada a importância dos elementos de prova que 
põem a sua eficácia em causa, a inexistência de dados fiáveis que a garantam e as 
incertezas em torno da relação riscos-benefícios; 

5. Solicita em especial à EMA que reveja os procedimentos de autorização acelerada que 
permitem a comercialização dos medicamentos concebidos em resposta às crises
sanitárias, a fim de garantir uma correcta avaliação da relação riscos-benefícios associada
à utilização destes medicamentos; 

TRANSPARÊNCIA 

6. Solicita à Comissão que promova a realização de uma auditoria sobre o funcionamento da
EMA e do ECDC, bem como sobre o custo global da gestão da gripe H1N1 na UE; 

7. Recorda à EMA a sua obrigação regulamentar de tornar acessíveis todos os documentos 
relativos aos ensaios clínicos, aos protocolos de investigação e aos efeitos indesejáveis dos 
medicamentos avaliados pelos seus peritos, incluindo as vacinas e os medicamentos 
antivirais recomendados no âmbito da luta contra a gripe H1N1; 

8. Considera que os conflitos de interesses identificados relativamente a certos peritos que 
prestam aconselhamento às instituições europeias lançam a suspeita de existência de
abuso de influência e prejudicam a credibilidade global das agências sanitárias europeias e 
das suas recomendações; exige, em especial, que a EMA e o ECDC revejam quanto antes
os procedimentos de controlo dos peritos, presentes e futuros, a fim de se atingir uma 
plena transparência; 

9. Solicita que sejam publicados os nomes, estatuto e eventuais conflitos de interesses dos 
altos funcionários membros de instâncias informais como o Comité de Segurança da 
Saúde (CSS), o Centro de Gestão de situações de crise no domínio sanitário (HEOF) e o 
grupo de trabalho "vacinas" da União Europeia; 

10. Solicita que a inteira responsabilidade no tocante à qualidade, segurança e eficácia de um 
medicamento seja cometida ao fabricante; 

COOPERAÇÃO 

11. Exige que se definam e determinem de forma precisa os papéis, deveres, competências, 
limites, relações e responsabilidades, não só da Comissão, do ECDC, da EMA e dos
Estados-Membros, mas também de instâncias mais informais como o CSS, o HEOF ou o 
grupo "saúde pública" constituídos por altos funcionários com poderes para intervir nos 
processos decisórios relativos à gestão de uma crise sanitária; 

12. Aprova a instauração de um procedimento que permite aos Estados-Membros a aquisição 
conjunta de vacinas e de antivirais numa base voluntária desde que a relação riscos-
benefícios positiva do efeito preventivo/terapêutico tenha sido claramente demonstrada e 
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seja indiscutível, a fim de obter para um determinado produto preços vantajosos que se 
aproximem do seu preço de custo; 

13. Considera indispensável que as revisões e precisões mencionadas sejam levadas quanto 
antes ao conhecimento dos deputados e dos cidadãos europeus; 

14. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão,
bem como aos parlamentos nacionais. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

"Unlike the avian virus, H1N1 presently causes mainly mild illness, with few deaths, outside 
the outbreak in Mexico. We hope this pattern continues."

Margaret Chan, Directora-Geral da Organização Mundial de Saúde, 18 de Maio de 2009

A gripe A (H1N1) 2009 causou 2 900 mortes na Europa a fazer fé nos dados comunicados no
final de Abril de 2010 pelo Centro Europeu de Prevenção e de Controlo das Doenças (CEPCD
- ECDC, em inglês). É, contudo, impressionante constatar até que ponto este balanço é
inferior às estimativas oficiais da Comissão Europeia relativas ao número de óbitos devidos 
exclusivamente à gripe sazonal: 40 000 mortes num ano considerado moderado e 220 000 
mortes numa estação particularmente severa. O número de mortes é também nitidamente 
inferior aos prognósticos mais optimistas dos serviços sanitários dos Estados-Membros da 
União Europeia. Mais surpreendente ainda é o facto de que, independentemente de as 
populações terem sido vacinadas em massa ou não, como no caso da Polónia que recusou 
qualquer acção de vacinação da sua população, os valores da taxa de mortalidade nos países 
europeus atingidos por esta gripe se manterem comparáveis. Será necessário rever a 
presumida gravidade desta gripe H1N1? A resposta é, indubitavelmente, afirmativa. Aliás, 
esta virulência relativamente moderada da gripe H1N1 é agora, em 2010, consensual entre os 
peritos da área da saúde pública. 

Cumpre, contudo, recordar que esta gravidade moderada da gripe H1N1 havia sido
oficialmente reconhecida pela OMS já em Maio de 2009, por ocasião de uma conferência de 
imprensa dada por Margaret Chan, a presidente da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ou 
seja, um mês antes de a OMS ter proclamado, para o vírus H1N1, o nível 6 de alerta
correspondente à fase "pandémica". Limiar de alerta máximo pelo qual os Estados-Membros e 
as instituições europeias se alinharam, desencadeando uma série de medidas dispendiosas, 
inúteis e desproporcionados face à gravidade real - e conhecida! - desta gripe H1N1. 

A análise da gestão da gripe H1N1 na União Europeia revela pois um contraste surpreendente
entre o número de mortes associadas à gripe H1N1 relativamente ao número de mortes 
associadas à gripe sazonal, um custo humano sem dúvida trágico, mas pouco elevado. Assim 
como revela os custos muitíssimo significativos induzidos nos Estados-Membros e à escala da 
União Europeia pelas medidas sanitárias postas em prática. Custos esse estimados em 1 300 
milhões de euros na Grã-Bretanha, por exemplo, e em 990 milhões de euros em França 
(contra 87 milhões de euros no caso de uma gripe sazonal). 

Este desfasamento, assim como estas despesas aparentemente excessivas, foi, aliás, objecto,
na União Europeia, de numerosos inquéritos parlamentares, de missões de informação e de
avaliações mais ou menos independentes das instâncias sanitárias envolvidas. Na sua 
resolução votada em 24 de Junho de 2010, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 
manifesta-se alarmada face à forma como a gripe pandémica H1N1 foi gerida, não somente 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas também pelas autoridades sanitárias
competentes, tanto a nível da União Europeia como a nível nacional. A OMS diz-se 
preocupada, nomeadamente, perante certas repercussões de decisões e de pareceres que 
induziram uma distorção das prioridades entre os serviços de saúde pública em toda a Europa, 
um desperdício de fundos públicos importantes e a propagação de receios injustificados 
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relativamente aos riscos de saúde incorridos pela população europeia em geral. 

A União Europeia necessita de mais independência

A análise da gestão da gripe H1N1 na Europa põe, assim, em evidência um primeiro problema 
de fundo: o da inexistência de uma avaliação independente por parte das nossas instâncias 
sanitárias nacionais e/ou europeias. Com efeito, o conjunto das acções promovidas não 
correspondeu a respostas proporcionadas formuladas a partir dos dados científicos 
disponíveis. As decisões tomadas consistiram, pelo contrário, na aplicação mecânica de meios 
programados de antemão. As estratégias adoptadas na União Europeia e nos Estados-
Membros resultam de planos de preparação elaborados em 2005 ou em 2007, em articulação
com a OMS. Em 3/4 dos Estados-Membros, as políticas de aquisição de vacinas adoptadas
são a consequência directa de contratos "latentes" celebrados desde 2007 com as empresas
farmacêuticas. As vacinas "pandémicas" injectadas em milhões de pessoas na Europa 
beneficiaram de processos de autorização excepcionais, "flexibilizados", na verdade, baseados
em antigos estudos e fórmulas de vacinas produzidas na época do vírus H5N1, datando, 
também, neste caso, dos anos 2005-2007. 

Estes exemplos ilustram a profunda falta de maleabilidade e de flexibilidade das instituições 
europeias, que se revelaram incapazes de se distanciarem de previsões efectuadas a priori a 
fim de melhor se adaptarem em tempo real aos verdadeiros dados clínicos e epidemiológicos 
disponíveis. Esta temível engrenagem política e decisória explica em grande parte a inércia e 
os custos extraordinários induzidos por um alarmismo sanitário abusivo e entregue a si 
próprio relativamente a uma "pandemia" gripal que, nas palavras de um perito francês, se 
assemelhava muitíssimo a uma simples "gripezinha de trazer por casa" pouco virulenta. 

Para além das respostas adoptadas, a União Europeia mostrou-se igualmente seguidista na sua 
avaliação do risco, alinhando-se sem quaisquer reservas pelo alarmismo excessivo decretado 
pela OMS. Uma posição que induziu os Estados-Membros a aplicarem os planos de 
preparação previamente concebidos que os levaram, nomeadamente, a honrar as encomendas 
de vacinas previstas no seio dos contratos latentes celebrados com os fabricantes de vacinas 
por ocasião da anterior crise de gripe, a causada pelo vírus H5N1. Encomendas pagas a preços
elevados e ainda por cima com a responsabilidade pelos efeitos secundários cometida agora,
já não às empresas farmacêuticas, mas sim aos Estados-Membros – uma cláusula contraditória 
com a prática europeia usual. 

Esta subscrição da opinião da OMS não constitui, no entanto, uma obrigação. Em 1986, 
aquando da explosão da central nuclear de Chernobil, a Comunidade Europeia tinha fixado 
normas em matéria de contaminação dos alimentos muito mais severas que as preconizadas
pela OMS (600 Bq de Césium137 por kg de alimentos e 370 Bq no caso dos alimentos 
destinados aos lactentes, contra os 1 000 Bq/kg preconizados pela OMS).

Será que pretendemos instituições sanitárias europeias seguidistas e que se acolhem à 
influência alheia ou, pelo contrário, não desejaremos nós instituições sanitárias europeias 
capazes de forjar a sua própria opinião e de difundir a sua própria peritagem 
independentemente de outras organizações internacionais e no respeito das missões 
financiadas pelos contribuintes europeus? É para estas questões que o vosso Relator deseja 
encontrar respostas satisfatórias no âmbito das suas propostas a fim de que os cidadãos 
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europeus recuperem a sua confiança nas instituições sanitárias europeias.

A União Europeia necessita de mais transparência

A análise da gestão da crise H1N1 pela União Europeia põe também em evidência outro 
problema crucial: o da avaliação dos medicamentos recomendados contra a gripe, em especial 
o recurso sistemático às vacinas. É necessário saber que a eficácia das vacinas contra a gripe é
fortemente contestada por várias análises da fundação Cochrane publicadas em revistas 
científicas de referência. Esta dúvida avoluma-se mais ainda quando nos debruçamos 
atentamente sobre os protocolos dos ensaios clínicos elaborados pelos fabricantes de vacinas 
para demonstrar a eficácia das suas vacinas. O financiamento e as escolhas feitas a montante 
podem determinar o sucesso ou o fracasso de um estudo. É a razão pela qual existe uma 
necessidade de estudos independentes da indústria farmacêutica sobre as vacinas e os 
medicamentos antivirais, incluindo, a monitorização da cobertura da vacinação. "Até agora 
temos estado muito dependentes da indústria farmacêutica para a realização desses estudos", 
afirma-se nas conclusões da Conferência sobre os ensinamentos a retirar da gripe pandémica
A(H1N1). Interrogada sobre a solidez do dossier científico das vacinas "pandémicas", a antiga 
directora do ECDC, Zsuzsanna Jakab, precisou que "nunca uma vacina havia sido autorizada 
com tão poucos dados científicos". 

A União Europeia necessita de mais cooperação

O balanço da gestão da gripe H1N1 mostra que existiam estratégias divergentes de vacinação. 
Alguns Estados-Membros procederam uma vacinação maciça, outros a uma vacinação 
orientada para grupos específicos, ao passo que a Polónia não promoveu qualquer campanha 
de vacinação. Esta situação reflecte efectivamente uma desconfiança em relação à avaliação 
dos riscos das vacinas.

É primordial respeitar a soberania das autoridades nacionais nas decisões relativas à utilização 
de medicamentos. Ora, no caso da aquisição de vacinas e de medicamentos cuja relação
benefícios-riscos positiva está claramente demonstrada, recomenda-se aos Estados-Membros
que, numa base voluntária, se agrupem a fim de obterem preços vantajosos nas negociações, o 
que constituiria uma aplicação directa do n.º 2 do artigo 168.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.


