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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

reduzir as desigualdades no domínio da saúde na UE
(2010/2089(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 184.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

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

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão Europeia intitulada “Solidariedade na 
saúde: reduzir as desigualdades no domínio da saúde na UE”,

– Tendo em conta a Decisão n.° 1350/2007/CE do Conselho, de 23 de Outubro de 2007, que 
cria um segundo Programa de Acção Comunitária no domínio da Saúde (2008-13),

– Tendo em conta o parecer do Comité da Protecção Social intitulado “Solidariedade na 
saúde: reduzir as desigualdades no domínio da saúde na UE”,

– Tendo em conta o relatório sobre a segunda avaliação conjunta do Comité de Protecção 
Social e da Comissão Europeia do impacto social da crise económica e das respostas 
políticas,

– Tendo em conta a Resolução do Conselho, de 20 de Novembro de 2008, sobre a saúde e o 
bem-estar dos jovens,

– Tendo em conta o relatório final da Comissão da OMS sobre Determinantes Sociais da 
Saúdes (OMS 2008),

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões “Solidariedade na saúde: reduzir as 
desigualdades no domínio da saúde na UE”,

– 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 e o parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que, embora os cidadãos tenham, em média, vidas mais longas e mais 
saudáveis do que as gerações precedentes, a UE vê-se confrontada com o desafio 
importante que representa a existência de grandes disparidades na saúde entre os 
diferentes Estados-Membros e no interior de cada Estado-Membro da UE,

B. Considerando que as diferenças na esperança de vida à nascença entre os grupos 
socioeconómicos mais altos e mais baixos são de dez anos para os homens e seis anos 
para as mulheres,

C. Considerando que as desigualdades no domínio da saúde apresentam também uma 
importante dimensão de género: as mulheres, em geral, vivem mais tempo do que os 



PE452.571v01-00 4/8 PR\837173PT.doc

PT

homens, mas podem passar mais anos em situação de saúde precária,

D. Considerando que em todos os Estados-Membros existem também grandes desigualdades 
em matéria de saúde entre grupos sociais com maior ou menor educação, qualificações 
profissionais e rendimentos, 

E. Considerando que a aferição das desigualdades na saúde representa um primeiro passo 
essencial para uma acção eficaz,

F. Considerando que as taxas de morbilidade são habitualmente superiores nos grupos com 
níveis de educação, qualificações profissionais e rendimento inferiores e que grandes 
desigualdades são também patentes em termos de prevalência das doenças mais 
específicas, incluindo as doenças mentais e as formas mais específicas de deficiência,

G. Considerando que o estado de saúde das pessoas varia de acordo com o seu estatuto 
social, na medida em que as pessoas com menos habilitações, menos qualificadas ou com 
menores rendimentos tendem a morrer em idade mais jovem e registam uma maior 
prevalência da maior parte dos problemas de saúde,

H. Considerando que as desigualdades no domínio da saúde resultam de diferenças entre os 
vários grupos da população, que estão associadas a uma grande variedade de factores que 
afectam a saúde, nomeadamente, as condições de vida, os comportamentos com influência 
sobre a saúde, a educação, a profissão e o rendimento, os cuidados de saúde e os serviços 
de prevenção das doenças e promoção da saúde e as políticas públicas que influenciam a 
quantidade, a qualidade e a distribuição destes factores,

I. Considerando que a Comissão prevê que o desemprego possa atingir 10,3% no final de 
2010 e que existe o receio generalizado de que a actual crise económica, em particular os 
seus efeitos sobre o emprego, venha a ter repercussões negativas sobre a saúde da 
população,

J. Considerando que a actual crise económica e financeira pode ter um grave impacto sobre 
o sector dos cuidados de saúde de vários Estados-Membros da UE, tanto ao nível da oferta 
como da procura,

K. Considerando que, quando a pobreza surge associada a outras vulnerabilidades, como a 
infância ou a velhice, uma incapacidade ou a pertença a um grupo minoritário, os riscos 
para a saúde aumentam,

1. Congratula-se com as principais sugestões apresentadas pela Comissão na sua 
Comunicação intitulada “Solidariedade na saúde: reduzir as desigualdades no domínio da 
saúde na UE”: 1) Garantir uma distribuição mais equitativa da saúde no âmbito dos nossos 
objectivos gerais de desenvolvimento social e económico, 2) Melhorar as bases de dados e 
conhecimentos (incluindo os mecanismos de aferição, controlo, avaliação e notificação), 
3) Promover um maior empenhamento da sociedade na redução das desigualdades no 
domínio da saúde, 4) Responder às necessidades dos grupos mais vulneráveis e 5) 
aumentar a contribuição das políticas da UE para a redução das desigualdades ao nível da 
saúde;
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2. Salienta que os nossos esforços se devem centrar em todo o gradiente social, dando 
especial atenção às necessidades das pessoas em situação de pobreza, aos grupos 
desfavorecidos de migrantes e minorias étnicas, às pessoas com deficiência, aos idosos e 
às crianças pobres;

3. Sublinha que a crise económica e financeira, em particular ao nível da oferta, pode levar à 
redução do financiamento da saúde pública e dos serviços de saúde e de cuidados de saúde 
a longo prazo devido aos cortes orçamentais e à redução das receitas fiscais, podendo 
simultaneamente aumentar a procura de serviços de saúde e cuidados de saúde a longo 
prazo devido a uma combinação de factores que contribuem para a deterioração do estado 
de saúde da população em geral;

4. Insta o Conselho a estudar medidas para atenuar o impacto da crise económica sobre o 
sector da saúde, principalmente nos seguintes domínios: investimento nas infra-estruturas 
sanitárias, saúde pública, promoção da saúde e prevenção das doenças, optimização do 
financiamento do sector dos cuidados de saúde, reestruturação e reorganização do sistema 
de cuidados de saúde;

5. Convida os Estados-Membros a reforçar a sua capacidade de acompanhar atentamente os 
impactos sociais da crise;

6. Encoraja todos os Estados-Membros a investir nas infra-estruturas de serviços sociais, 
educativos, ambientais e sanitários;

7. Solicita aos Estados-Membros que promovam políticas destinadas a oferecer condições de 
vida saudáveis a todas as crianças, nomeadamente acções de apoio às mulheres grávidas e 
aos pais; 

8. Chama a atenção para a importância de elevar o nível médio dos cuidados de saúde e 
diminuir as desigualdades entre os diferentes grupos sociais e sublinha que estes 
objectivos podem ser atingidos através da optimização da despesa pública com os 
cuidados de saúde;

9. Salienta que, além dos governos nacionais, as autoridades regionais desempenham em 
muitos países um papel importante na saúde pública e nos serviços de saúde, devendo, 
portanto, ser activamente associadas às acções realizadas nestes domínios; nota que as 
autoridades locais, as empresas e outras partes interessadas também podem dar um 
contributo importante;

10. Insta o Conselho e a Comissão a um maior reconhecimento, no âmbito da estratégia 
Europa 2020, do facto de a saúde e o bem-estar serem essenciais para lutar contra a 
exclusão e a incluir indicadores divididos em função do estatuto socioeconómico no 
acompanhamento da estratégia Europa 2020;

11. Insta a Comissão e os Estados-Membros a estabelecer um conjunto de indicadores comuns 
para monitorizar as desigualdades no domínio da saúde por idade, sexo, estatuto 
socioeconómico e dimensão geográfica e a estabelecer uma metodologia que permita 
avaliar a situação da saúde nos Estados-Membros, tendo em vista a identificação das áreas 
mais problemáticas, a fixação de prioridades e a divulgação de boas práticas;
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12. Pede à Comissão que vele por que a redução das desigualdades na saúde seja plenamente 
tida em consideração no quadro das futuras iniciativas consagradas à promoção de um 
envelhecimento saudável;

13. Convida a Comissão a identificar formas que permitam encorajar e envolver activamente 
as partes interessadas relevantes a nível europeu na aplicação e divulgação de boas 
práticas; 

14. Solicita à Comissão que ajude os Estados-Membros a utilizar melhor a política de coesão 
da UE e os fundos estruturais para apoiar os projectos relacionados com factores que 
contribuem para a existência de desigualdades na saúde; pede ainda à Comissão que apoie 
actividades financiadas pelo programa PROGRESS;

15. Insta a Comissão a integrar uma abordagem baseada nos determinantes sociais da saúde e 
na "equidade e saúde em todas as políticas" na aplicação de toda a política interna e 
externa da UE, especialmente tendo em vista a realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio;

16. Apela ao Conselho para que promova a redução das desigualdades na saúde, 
considerando-a uma prioridade política em todos os Estados-Membros, tendo em conta os 
determinantes sociais da saúde, através de acções em domínios como o ambiente, a 
educação e as condições de trabalho;

17. Convida a Comissão a elaborar directrizes para melhorar os mecanismos de controlo das 
desigualdades na saúde em toda a UE (entre os Estados-Membros e no interior de cada 
um), aperfeiçoando a recolha de dados através de informação mais sistemática e 
comparável, que complemente os dados existentes sobre desigualdades na saúde, e da 
realização regular de controlos e avaliações;

18. Insta a Comissão a avaliar, nos seus relatórios intercalares, a eficácia das intervenções na 
redução das desigualdades na saúde e as melhorias que a aplicação das políticas 
relacionadas com os determinantes sociais da saúde trouxeram a este sector;

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em geral, a saúde e a esperança de vida estão ainda ligadas às condições sociais e à pobreza 
na infância. Apesar de alguns progressos, os resultados no sector da saúde revelam a 
existência de um fosso que continua a ser grande e, nalguns casos, continua a aumentar, entre 
as pessoas no topo e na base da escala social. 

Persistem ainda grandes desigualdades entre países e regiões; por exemplo, em 2007, a 
esperança de vida à nascença apresentava uma variação de 14,2 anos entre os 
Estados-Membros da UE no caso dos homens e de 8,3 anos no caso das mulheres (Eurostat, 
2010).

A esperança de vida das pessoas de 65 anos na UE-27 mostra que, em 2006, em média, os 
homens podiam viver mais 16,8 anos e as mulheres 20,4. Em 2007, a esperança de vida dos 
homens de 65 anos apresentava uma variação de 5,6 anos entre os Estados-Membros, de um 
máximo de 18,4 anos em França a um mínimo de 12,8 anos na Letónia. A diferença no caso 
das mulheres era ligeiramente maior: 6,6 anos, de um máximo de 23 anos em França a um 
mínimo de 16,4 anos na Bulgária (Eurostat, 2010).

As desigualdades na saúde são um problema que tem de ser resolvido. Começam cedo e 
persistem ao longo da vida, até à velhice, e passam para as gerações seguintes.

As desigualdades vividas numa fase precoce da vida, em termos de acesso à educação, ao 
emprego e aos cuidados de saúde, bem como as diferenças baseadas no género e identidade 
cultural, podem influenciar de forma decisiva o estado de saúde das pessoas ao longo de toda 
vida. Quando a pobreza surge associada a outras vulnerabilidades, como a infância ou a 
velhice, uma incapacidade ou a pertença a um grupo minoritário, os riscos para a saúde 
aumentam e vice-versa, os problemas de saúde podem conduzir à pobreza e/ou à exclusão 
social.

As razões destas diferenças nas condições de saúde são, em muitos casos, evitáveis e injustas 
porque são consequência das diferenças de oportunidades, no acesso aos serviços e nos 
recursos materiais, bem como dos diferentes estilos de vida. 

As desigualdades no domínio da saúde resultam de diferenças entre os vários grupos da 
população e estão ligadas a um vasto leque de factores que afectam a saúde, a saber: as 
condições de vida; os comportamentos de saúde; a educação, a profissão e o rendimento; os 
cuidados de saúde, os serviços de prevenção das doenças e promoção da saúde, bem como as 
políticas públicas que influenciam a quantidade, a qualidade e a distribuição destes factores. A 
relação entre os factores sociais e as desigualdades na saúde é reconhecida por um número 
cada vez maior de pessoas. Isto significa que se generaliza a convicção de que os problemas 
sociais estão ligados a problemas de saúde, impondo-se uma resposta integrada.

É necessária uma visão inovadora da política para resolver as desigualdades na saúde, 
especialmente das pessoas nos grupos socioeconómicos mais desfavorecidos. 
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As consequências sociais da actual crise económica e financeira estão à vista. Cerca de 5 
milhões de novos desempregados desde o princípio da crise. Muitas famílias viram o seu 
rendimento descer, um número considerável está mais exposto à pobreza e ao endividamento 
excessivo e algumas perderam as suas casas. Os trabalhadores com contratos temporários 
foram as primeiras vítimas da recessão. Os migrantes e os trabalhadores, jovens ou menos 
jovens, mais susceptíveis de ser atingidos pela precariedade, foram especialmente afectados, 
mas outros trabalhadores, até agora relativamente bem protegidos, ficaram também 
desempregados.
A crise teve um grave impacto sobre o sector da saúde de vários Estados-Membros da UE, 
tanto ao nível da oferta como da procura. Ao nível da oferta, a crise económica e financeira 
levou à redução do financiamento da saúde pública e dos serviços de saúde e de cuidados de 
saúde a longo prazo devido aos cortes orçamentais e à redução das receitas fiscais, ao mesmo 
tempo que aumentava a procura de serviços de saúde e cuidados de saúde a longo prazo 
devido a uma combinação de factores que contribuem para a deterioração do estado de saúde 
da população em geral. Vários Estados-Membros incluíram nos programas de relançamento 
da economia medidas destinadas a atenuar o impacto da crise económica no sector da saúde, 
investindo nas infra-estruturas, optimizando o financiamento e reestruturando e reorganizando 
o sistema de cuidados de saúde. Mas as medidas tomadas para acabar com as desigualdades 
divergem muito conforme os Estados-Membros.

O acesso é uma questão fundamental para todos os serviços públicos. Melhorar o acesso a 
serviços de informação e apoio jurídico de boa qualidade ajuda os cidadãos a aprender mais 
sobre os seus direitos individuais. A recolha e a partilha de resultados sobre estratégias,
políticas e medidas eficazes contribuirão para granjear apoio entre os governos e os diferentes 
sectores. É essencial que a redução das desigualdades seja considerada uma prioridade 
fundamental a todos os níveis da acção política, prosseguindo assim a estratégia "saúde em 
todas as políticas" e velando pela realização de avaliações de impacto eficazes, que tenham 
em conta os resultados em termos de equidade no domínio da saúde.


