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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o relatório da Comissão ao Conselho com base nos relatórios dos
Estados-Membros relativos à aplicação da Recomendação do Conselho (2009/C 151/01) 
sobre a segurança dos pacientes, incluindo a prevenção e o controlo de infeções 
associadas aos cuidados de saúde
(2013/2022(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a declaração do Luxemburgo sobre a segurança dos pacientes, de 5 de 
abril de 2005,

– Tendo em conta a resolução legislativa sobre a proposta de recomendação do Conselho 
relativa à segurança dos pacientes, incluindo a prevenção e o controlo de infeções 
associadas aos cuidados de saúde, de 23 de abril de 2009,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho sobre a segurança dos pacientes, incluindo 
a prevenção e o controlo de infeções associadas aos cuidados de saúde, de 9 de junho 
de 2009,

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Conselho com base nos relatórios dos 
Estados-Membros relativos à aplicação da Recomendação do Conselho sobre a segurança 
dos pacientes, incluindo a prevenção e o controlo de infeções associadas aos cuidados de 
saúde, de novembro de 2012,

– 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 do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-0000/2013),

Considerações gerais

A. Considerando que a segurança dos pacientes1 contribui para a qualidade global dos 
cuidados de saúde;

B. Considerando o número, de momento limitado, mas constantemente a aumentar, de 
dados relativos à prevalência e à incidência de acontecimentos adversos2 nos sistemas 
de saúde dos Estados-Membros da União Europeia;

C. Considerando que os acontecimentos adversos mais frequentes relacionados com os 
cuidados de saúde são as infeções associadas a esses cuidados (IACS)3, os episódios 

                                               
1 De acordo com a OMS, a segurança dos pacientes consiste em não os expor inutilmente a perigos reais ou 
potenciais no decurso da prestação de cuidados de saúde.
2 Um acontecimento adverso é um episódio que afeta um paciente.
3 Para efeitos do presente relatório, entende-se por infeção associada aos cuidados médicos (IACS) qualquer 
infeção que surja durante ou após uma prestação de cuidados médicos a um paciente (um procedimento de 
diagnóstico, terapêutico ou preventivo), se esta não existia, nem estava em fase de incubação no início da 
prestação dos cuidados. Os micro-organismos infecciosos em questão (bactérias, fungos, vírus, parasitas e outros 
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relacionados com a medicação e as complicações durante ou após intervenções 
cirúrgicas;

D. Considerando que se prevê que 8 % a 12 % dos pacientes hospitalizados na União 
Europeia sejam vítimas de acontecimentos adversos associados aos cuidados de saúde 
que lhes são prestados, quer se trate de IACS, de erros associados ao tratamento, de 
erros nas cirurgias, de problemas relacionados com aparelhos médicos defeituosos, de 
erros de diagnóstico ou da ausência de intervenção após os exames médicos;

E. Considerando que, se alguns acontecimentos adversos estão ligados aos riscos 
intrínsecos decorrentes de intervenções ou medicamentos necessários, outros, por seu 
lado, são causados por erros médicos e por lacunas ou defeitos na cadeia da prestação 
de cuidados e são passíveis de ser evitados;

F. Considerando que os pacientes idosos, imunodeprimidos e os que padecem de doenças 
crónicas, em particular de doenças crónicas degenerativas, constituem também um 
grupo particularmente vulnerável aos acontecimentos adversos associados aos 
cuidados de saúde;

G. Considerando que, nos termos do artigo 168.º do Tratado, a ação da União Europeia, 
que é complementar das políticas nacionais, incide na melhoria da saúde pública e na 
prevenção das doenças e afeções humanas e na redução das causas de perigo para a 
saúde física e mental;

H. Considerando que as IACS, que afetam em média 5 % dos pacientes internados em 
hospitais, constituem um grave problema de saúde pública nos países da União 
Europeia, representando, ao mesmo tempo, um grave problema de saúde pública e um 
pesado ónus económico para recursos de saúde limitados;

I. Considerando que as IACS podem surgir após o internamento num estabelecimento de 
cuidados de saúde ou durante a prestação de cuidados, em particular ao domicílio 
(nomeadamente, após a contaminação de instrumentos ou de aparelhos médicos);

J. Considerando que não respeitar as precauções básicas em matéria de higiene para os 
seres humanos, por exemplo nos estabelecimentos de saúde e também ao domicílio, 
provoca frequentemente o aumento da propagação dos agentes patogénicos, em 
particular dos que são resistentes aos agentes antimicrobianos;

K. Considerando ainda que o aumento da mobilidade dos cidadãos no seio dos sistemas 
de saúde europeus e entre estes, bem como a possibilidade que têm de beneficiar de 
tratamento médico fora do país de residência, favorecem a propagação rápida de 
micro-organismos resistentes de um Estado-Membro para outro;

                                                                                                                                                  
agentes transmissíveis) no caso das IACS podem provir do próprio paciente (infeção endógena), de um dos seus 
reservatórios naturais (intestinos, pele, etc.), ou resultar do ambiente em que este se encontra (infeção exógena 
ou cruzada). As IACS abrangem o conjunto de infeções associadas ao sistema de saúde ou às diferentes fases da 
prestação de cuidados de saúde. As IACS incluem as infeções nosocomiais (contraídas nos estabelecimentos de 
saúde, durante uma hospitalização ou a prestação de cuidados ambulatórios) e as infeções contraídas durante a 
prestação de cuidados fora dos estabelecimentos de saúde, seja em estruturas coletivas (tais como os 
estabelecimentos de média e longa permanência e, nomeadamente, os lares de idosos, etc.), ou ao domicílio.
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Cumprimento das recomendações do Conselho: melhorias notáveis e progressos ainda por 
alcançar 

1. Acolhe favoravelmente as ações realizadas a nível dos Estados-Membros e que visam 
prioritariamente a melhoria da segurança geral dos pacientes e a redução do 
aparecimento de IACS;

2. Acolhe favoravelmente a ação da Comissão Europeia no domínio da segurança geral 
dos pacientes, ao promover a aprendizagem mútua entre os Estados-Membros e propor 
definições e terminologia comuns no domínio da segurança dos pacientes;

3. Lamenta que, na União Europeia, não tenha sido proposta até agora qualquer 
classificação relativa à segurança dos pacientes, que vise identificar, apreender e 
analisar os fatores associados à segurança dos pacientes e, por conseguinte, contribuir 
para a educação e a melhoria dos sistemas;

4. Lamenta o número, ainda bastante reduzido, de Estados-Membros que, até hoje:
– realizaram ações que visam melhorar a informação prestada aos pacientes pelos 

estabelecimentos de saúde sobre as IACS;

– apoiam a investigação na área das IACS;

5. Acolhe favoravelmente a ação da Comissão Europeia e o trabalho de coordenação e de 
vigilância do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), no 
domínio da prevenção e da luta contra as IACS;

6. Convida os Estados-Membros a prosseguirem os esforços envidados para alargar a 
todos os Estados-Membros a recolha de indicadores comparáveis sobre a segurança 
dos pacientes;

7. Convida os Estados-Membros a prosseguirem e reforçarem a cooperação bilateral e 
multilateral em matéria de segurança dos pacientes, a nível nacional e/ou regional;

Melhorar a segurança dos pacientes na Europa, nomeadamente através da prevenção e do 
controlo das infeções associadas aos cuidados de saúde: recomendações gerais

8. Recomenda que a segurança dos pacientes e, em particular, a prevenção e a luta contra 
as IACS assumam um lugar preponderante tanto na agenda política da União 
Europeia, como a nível nacional, nos Estados-Membros, e a nível regional e local;

a) Ações que visam melhorar a segurança geral dos pacientes

9. Incentiva os Estados-Membros a prosseguirem os esforços envidados para melhorar a 
segurança dos pacientes e a realizarem, caso ainda não tenham sido concretizadas, 
novas ações que reflitam plenamente as recomendações do Conselho;

10. Incentiva especificamente os Estados-Membros a estabelecerem ou a reforçarem:
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– as ações que visem aprofundar os conhecimentos que os cidadãos têm em relação 
às iniciativas relativas à segurança dos pacientes e permitir a responsabilização dos 
cidadãos nesta matéria;

– as ações de educação e formação dos trabalhadores da saúde em matéria de 
segurança dos pacientes;

– as ações transfronteiriças em matéria de segurança dos pacientes;

– as ações que visem promover a investigação sobre a segurança dos pacientes;

11. Incentiva os Estados-Membros a criarem ou reforçarem, caso já existam, os sistemas 
de notificação de acontecimentos adversos, que permitam identificar as 
responsabilidades em caso de falha em toda a cadeia de cuidados, bem como extrair 
ensinamentos dessas falhas;

12. Incentiva a Comissão a analisar as iniciativas emblemáticas e, nomeadamente, a 
determinar se uma maior participação das autoridades locais e regionais poderia ser 
uma solução adequada para assegurar a eficácia das ações realizadas e das decisões 
tomadas;

13. Solicita que a Comissão reconsidere os pedidos de criação de uma base de dados que 
inclua uma lista de boas práticas, com vista a facilitar o intercâmbio das mesmas entre 
Estados-Membros;

14. Incentiva os Estados-Membros a utilizarem todos os instrumentos estatísticos 
pertinentes para descrever e analisar os acontecimentos adversos;

15. Convida os Estados-Membros a privilegiarem uma abordagem fundamentada em 
dados factuais e, nomeadamente, a estabelecerem, com base em estudos de caso e no 
intercâmbio de experiências, linhas diretrizes comuns a todos os Estados-Membros;

b) Ações que visam a redução das infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS)

16. Incentiva os Estados-Membros a prosseguirem os esforços e a realizarem, se não for 
ainda o caso, ações complementares para reduzir as IACS, a fim de refletir plenamente 
as recomendações do Conselho, designadamente nos seguintes domínios:
– prevenção das IACS no âmbito hospitalar e extra-hospitalar;

– melhoria da informação prestada aos pacientes dentro e fora dos estabelecimentos 
de saúde;

– apoio aos trabalhos de investigação que incidem na prevenção e no controlo das 
IACS;

17. Incentiva a Comissão Europeia a explorar a possibilidade de estabelecer acordos de 
parcerias entre a Comissão e cada Estado-Membro ou diretamente entre os 
Estados-Membros, para prevenir e resolver os problemas das IACS nas unidades 
hospitalares, mas também no âmbito dos cuidados ao domicílio;

Melhorar a segurança dos pacientes na Europa, nomeadamente através da prevenção e do 
controlo das infeções associadas aos cuidados de saúde: opções e recomendações concretas 
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a) Prevenção

18. Convida os Estados-Membros a assegurarem recursos humanos, financeiros e 
tecnológicos adequados para que os cuidados prestados na comunidade ou no hospital 
tenham a maior qualidade possível, e apela, especialmente, a que não diminuam os 
orçamentos destinados à segurança dos pacientes, uma vez que esta questão constitui 
um importante desafio para os sistemas de saúde europeus, no momento da 
reavaliação global das despesas;

19. Convida os Estados-Membros e a Comissão a promoverem, nomeadamente através de 
campanhas de sensibilização, boas práticas de âmbito geral, em particular todas as que 
se referem à higiene (higiene das mãos, esterilização de instrumentos, etc.) dentro e 
fora das unidades hospitalares (designadamente junto dos pacientes e respetivas 
famílias);

20. Convida os Estados-Membros a identificarem protocolos de segurança específicos das 
doenças crónicas degenerativas e incapacitantes, que exigem que seja prestada aos 
pacientes uma assistência continuada fora do âmbito hospitalar (nos estabelecimentos 
de média e longa permanência, mas também ao domicílio);

21. Convida os Estados-Membros a utilizarem os meios tecnológicos mais avançados, 
com o objetivo de garantir a segurança máxima dos pacientes e, designadamente, a 
generalizarem o emprego de cartões eletrónicos com o nome dos pacientes, que 
incluam toda a informação útil que lhes diga respeito e, em particular, os seus 
antecedentes;

22. Em relação aos cuidados prestados ao domicílio, salienta o seguinte:

- o estado dos pacientes (em particular, dos idosos e das pessoas com mobilidade 
reduzida) que regressam a casa após um internamento hospitalar deve ser 
avaliado de forma judiciosa no momento em que recebem alta do hospital, 
nomeadamente, a fim de avaliar e prevenir os riscos de quedas;

- os pacientes e os seus auxiliares próximos devem estar devidamente 
informados sobre as questões de higiene, do respeito dos procedimentos e das 
indicações médicas;

- a utilização de material médico descartável deve ser promovida tanto quanto 
possível;

b) Comunicação, educação e formação

23. Convida os Estados-Membros a realizarem ações de sensibilização e formação 
específicas relativas às IACS e destinadas não só aos profissionais de saúde (médicos, 
enfermeiros, auxiliares, etc.), mas também, por exemplo, aos auxiliares mais próximos 
e aos prestadores de cuidados ao domicílio;

c) Direitos dos pacientes 

24. Convida os Estados-Membros a identificarem a nível local uma instituição ou uma 
pessoa de contacto, responsável por fornecer aos pacientes informação e dados sobre a 
segurança dos pacientes;
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25. Convida os Estados-Membros a informarem os pacientes sobre os riscos, os níveis de 
segurança e as medidas em vigor para evitar a ocorrência de acontecimentos adversos 
associados aos cuidados de saúde, a fim de obter um consentimento esclarecido por 
parte do paciente em relação ao tratamento que lhe é proposto e de permitir que este 
adquira, de forma geral, conhecimentos no domínio da segurança do paciente, e insta 
os Estados-Membros a informarem os pacientes dos procedimentos de reclamação e do 
direito de recurso, em caso de ocorrência de acontecimentos adversos associados aos 
cuidados de saúde;

26. Incentiva os Estados-Membros e as autoridades locais e regionais a privilegiarem, tanto 
quanto possível, as abordagens fundamentadas na mediação, no caso de ocorrência de 
acontecimentos adversos associados aos cuidados de saúde;

27. Incentiva a criação de sistemas de reparação (e, nomeadamente, de indemnizações, no 
caso de acontecimentos adversos associados aos cuidados de saúde), que sejam 
harmonizados ao nível da União Europeia;

d)  Diagnóstico e acompanhamento

28. Convida os Estados-Membros a incentivarem e apoiarem as notificações e a passagem 
de informação em matéria de segurança dos pacientes, quer pelos profissionais da 
saúde, quer pelos pacientes e seus familiares;

29. Incentiva os Estados-Membros a adotarem critérios normalizados para a identificação 
dos diferentes locais de contaminação por IACS (incluindo as unidades extra-
hospitalares) e a prosseguirem os esforços envidados no sentido de recolher dados 
comparáveis e atualizados em matéria da segurança geral dos pacientes e das IACS;

30. Convida, nomeadamente, os Estados-Membros que realizam pontualmente inquéritos 
nacionais sobre a prevalência das IACS, elaborados com base numa metodologia 
harmonizada desenvolvida pelo ECDC, a renovarem regularmente estes inquéritos e 
incentiva os que não realizam pontualmente estes inquéritos nacionais a assim 
procederem;

31. Recomenda a criação, a nível local e regional, de grupos de trabalho que abordem 
questões específicas em matéria de segurança dos pacientes; a título de exemplo, 
poderiam ser criados grupos que trabalhassem especificamente sobre a prevenção dos 
acidentes com pessoas idosas, a redução dos riscos nas operações ou, ainda, sobre a 
redução do risco de erros de medicação;

e) Cooperação europeia e internacional

32. Convida os Estados-Membros e a Comissão a reforçarem a cooperação, 
designadamente com a OMS e a OCDE, com o objetivo de normalizar as medidas, as 
definições e a terminologia, bem como os indicadores em matéria de segurança dos 
pacientes;

33. Convida os Estados-Membros a partilharem parâmetros de referência, quando 
existirem, sobre a segurança geral dos pacientes e, nomeadamente, a partilharem 
parâmetros de boas práticas, quando existirem, relativos à prevenção e ao controlo das 
IACS e à transmissão de bactérias multirresistentes;
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34.  Incentiva o ECDC na sua missão de apoio e de normalização da vigilância das IACS 
e, em particular, convida-o a prosseguir o desenvolvimento de indicadores de 
infraestruturas e práticas;

35. Convida os Estados-Membros a criarem uma base de dados comum para a recolha de 
informações relativas aos acontecimentos adversos associados aos cuidados de saúde e 
a incentivarem, por outro lado, todos os sistemas de recolha de informações sobre este 
assunto (incluindo os estabelecidos com base em declarações confidenciais);

f)  Acompanhamento e relatórios 

36. Incentiva os Estados-Membros e a Comissão Europeia a prolongarem por um período 
de dois anos a monitorização da aplicação das disposições gerais de segurança dos 
pacientes previstas na recomendação, incluindo a prevenção e o controlo das IACS;

37. Incentiva os Estados-Membros a reforçarem a cooperação com o ECDC no domínio 
da prevenção e do controlo das IACS; incentiva, em particular, as autoridades 
nacionais a recorrerem regularmente ao ECDC para realizar auditorias in situ e a 
divulgarem publicamente os relatórios que lhes sejam enviados pelo ECDC e realça, a 
este respeito, a necessidade de assegurar, no âmbito das perspetivas financeiras 
futuras, um financiamento adequado e contínuo do ECDC, para que este possa 
concretizar a sua missão de coordenação e vigilância;

38. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à 
Comissão, ao Comité das Regiões e aos Estados-Membros.



PE510.691v02-00 10/13 PR\937476PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A segurança dos pacientes: um importante desafio de saúde pública para a União 
Europeia

O acesso a cuidados de saúde seguros constitui a pedra angular de um sistema de saúde de 
qualidade. Trata-se, igualmente, de um direito fundamental reconhecido, que é valorizado 
pela União Europeia, pelas suas instituições e pelos cidadãos europeus. Consequentemente, os 
pacientes têm o direito de esperar que sejam envidados todos os esforços para garantir a sua 
segurança.

O setor da saúde representa um domínio de alto risco, na medida em que os acontecimentos 
adversos associados aos cuidados de saúde (e não ao problema médico tratado) podem 
provocar lesões graves, complicações ou sofrimento e, até mesmo, o falecimento dos 
pacientes em tratamento. Se determinados acontecimentos adversos estão ligados aos riscos 
intrínsecos às intervenções ou medicamentos necessários, outros, em contrapartida, são 
causados por erros médicos e por lacunas ou falhas na cadeia de cuidados, e passíveis de ser 
evitados.
Estima-se que entre 30 % a 40 % dos acontecimentos adversos associados aos cuidados de 
saúde, tanto no setor hospitalar, quanto no setor de cuidados comunitários, são evitáveis. 
Entre os acontecimentos adversos encontram-se as infeções associadas aos cuidados de saúde 
(IACS). De acordo com as estimativas, as IACS afetam, em média, 5 % dos pacientes 
internados em hospitais, o que corresponde, anualmente, a 4,1 milhões de pacientes na União 
Europeia, e causam diretamente a morte de 37 000 destes pacientes. As IACS poderiam ser 
evitadas em, pelo menos, 20 % dos casos. As pessoas idosas e imunodeprimidas são 
especialmente vulneráveis a estas infeções e o facto de desenvolverem uma resistência aos 
antibióticos dificulta, muitas vezes, o controlo destas infeções.

Antes de mais, a segurança do paciente contribui para melhorar a qualidade de vida. Contudo, 
os prejuízos causados aos pacientes pelos acontecimentos adversos associados aos cuidados 
de saúde impõem, igualmente, à sociedade um pesado fardo, que aumenta em períodos de 
crise económica. Por exemplo, as infeções causadas por Clostridium difficile, que 
representam cerca de 5 % do total das IACS na Europa e seriam o motivo de 2 % das
readmissões no hospital, estão a aumentar em alguns Estados-Membros e prevê-se que o seu 
impacto financeiro nos sistemas de saúde europeus ascenda a 3,7 milhões de euros em 2013. 
Para além dos claros benefícios para os pacientes, qualquer investimento no domínio da 
segurança dos pacientes constitui, assim, uma potencial fonte de poupança. A prioridade dada 
à segurança dos pacientes resulta, deste modo, numa redução dos custos dos tratamentos dos 
pacientes vítimas de acontecimentos adversos associados aos cuidados de saúde e, assim, 
numa melhor utilização dos recursos financeiros e humanos. Para alcançar estes objetivos, a 
cultura da segurança dos pacientes pode ser consideravelmente reforçada de diferentes 
formas.

Síntese da recomendação do Conselho em matéria de segurança dos pacientes e de 
prevenção e controlo das IACS



PR\937476PT.doc 11/13 PE510.691v02-00

PT

Assim, na sua Recomendação (2009/C 151/01), de 9 de junho de 2009, o Conselho preconiza 
a realização de um determinado número de ações, com vista a melhorar a segurança dos 
pacientes na União Europeia.

a) No primeiro capítulo da recomendação, relativo a questões gerais de segurança dos 
pacientes, os Estados-Membros são convidados a porem em prática uma série de 
medidas com vista a minimizarem os prejuízos causados aos pacientes que recebem 
cuidados de saúde. Entre as medidas recomendadas figuram, designadamente, as 
seguintes:
– o apoio à criação e ao desenvolvimento de políticas e programas nacionais de 

segurança dos pacientes;
– a autonomização dos pacientes;
– o estabelecimento de sistemas de notificação dos acontecimentos adversos, 

capazes de retirar ensinamentos das falhas, de caráter não punitivo;
– a promoção da educação e formação dos trabalhadores da saúde em matéria de 

segurança dos pacientes;
– o desenvolvimento de trabalhos de investigação na matéria.

Por outro lado, a recomendação convida os Estados-Membros a partilharem conhecimentos, 
experiências e melhores práticas e a classificarem e a medirem a segurança dos pacientes a 
nível da União Europeia, colaborando uns com os outros e com a Comissão, bem como com 
os outros organismos europeus e internacionais relevantes.

b) O segundo capítulo diz respeito à prevenção e ao controlo das IACS: os 
Estados-Membros são convidados a adotarem e a aplicarem, ao nível adequado, uma 
estratégia de prevenção e de controlo das IACS. No âmbito desta estratégia, 
recomenda-se a aplicação de medidas específicas de prevenção e controlo das IACS, a 
nível nacional ou regional, bem como a nível dos estabelecimentos de saúde 
(nomeadamente criar sistemas de vigilância ativa, elaborar e disponibilizar diretrizes, 
implementar programas de educação e formação dos trabalhadores do setor da saúde, 
bem como medidas de informação dos pacientes e apoiar os trabalhos de investigação 
na área das IACS).

Seguimento dado à recomendação do Conselho em matéria de segurança dos pacientes e 
de prevenção e controlo das IACS: primeiro balanço 

Com base nos relatórios dos Estados-Membros, a Comissão apresentou, em novembro de 
2012, um balanço das ações realizadas para dar resposta à recomendação.
A maior parte dos Estados-Membros declarou ter levado a cabo diversas ações previstas na 
recomendação, a saber:

– segurança geral dos pacientes – a maior parte dos Estados-Membros inscreveu a 
segurança dos pacientes como uma prioridade nas políticas de saúde pública;

– formação em matéria de segurança dos pacientes – a maior parte dos países 
realizou ações nos estabelecimentos de saúde;

– sistemas de notificação – os que foram estabelecidos permitiram retirar 
ensinamentos das falhas existentes e foram consideravelmente melhorados, apesar 
de ainda serem passíveis de aperfeiçoamento;
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– autonomização dos pacientes – foram envidados grandes esforços principalmente 
no meio hospitalar;

– trabalhos de investigação – o relatório destaca a realização de programas nacionais
de investigação em matéria de segurança dos pacientes em todos os 
Estados-Membros;

– prevenção e controlo das IACS – a maior parte dos Estados-Membros conjugou 
diferentes medidas, com vista a prevenir e a controlar as IACS, geralmente em 
articulação com as estratégias de utilização prudente dos agentes antimicrobianos 
na medicina humana e/ou a estratégias de segurança dos pacientes.

Paralelamente, foram tomadas medidas a nível europeu, como o financiamento de diversas 
iniciativas, no âmbito do programa da União Europeia no domínio da saúde ou do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação (num montante total de 16 milhões de euros).

Nos relatórios elaborados pelos Estados-Membros e sintetizados pela Comissão, pode 
verificar-se que, apesar de os progressos alcançados desde 2009, ainda há margem para mais 
melhorias.

Posição do relator e síntese das suas principais recomendações

O relator observa que, de facto, algumas ações recomendadas pelo Conselho, a fim de 
melhorar a segurança dos pacientes nos Estados-Membros apenas foram concretizadas por um 
número limitado de Estados-Membros, e que ainda é possível melhorar no domínio dos 
cuidados hospitalares e não hospitalares, nomeadamente em matéria de autonomização dos 
pacientes, da educação dos profissionais da saúde e dos auxiliares, no sentido mais lato, e que 
é necessário prosseguir os esforços no sentido da criação de nomenclaturas europeias sobre a 
segurança dos pacientes ou, ainda, da elaboração de diretrizes europeias sobre as normas de 
segurança dos pacientes. Em relação, mais especificamente, às IACS, o relator observa, por 
outro lado, que algumas ações preconizadas pelo Conselho com vista a prevenir e controlar as 
IACS nos Estados-Membros apenas foram concretizadas por um número limitado de países, e 
que ainda é possível melhorar, nomeadamente no domínio da informação dos pacientes e, 
igualmente, do apoio aos trabalhos de investigação consagrados à prevenção e ao controlo das 
IACS.

O relator incentiva, em particular, os Estados-Membros a realizarem ou reforçarem ações de 
autonomização dos cidadãos em matéria de segurança dos pacientes e de prevenção e de 
controlo das IACS, bem como ações de educação e formação dos trabalhadores do setor da 
saúde, mas também dos pacientes e dos seus auxiliares, e ações transfronteiriças e outras que 
visem promover a investigação sobre a segurança dos pacientes e sobre as IACS. Convida os 
Estados-Membros a prosseguirem os esforços de harmonização das classificações e de recolha 
de indicadores comparáveis. Convida os Estados-Membros e as autoridades locais e regionais 
a privilegiarem, tanto quanto possível, as abordagens assentes na mediação, em caso de 
ocorrência de acontecimentos adversos associados aos cuidados de saúde e incentiva a criação 
de sistemas de reparação harmonizados a nível da União Europeia;

Num contexto de envelhecimento das populações europeias e do aumento preocupante da 
resistência aos agentes antimicrobianos, o relator faz questão de salientar que a segurança dos 



PR\937476PT.doc 13/13 PE510.691v02-00

PT

pacientes e, em particular, a prevenção e o controlo das IACS devem assumir um lugar 
preponderante na agenda política da União Europeia, bem como a nível nacional, regional e 
local. Destaca, em particular, a necessidade de os Estados-Membros afetarem meios 
adequados, nomeadamente orçamentais, à segurança dos pacientes. Relativamente à 
prevenção e ao controlo das IACS, salienta o valor acrescentado do ECDC, devido às suas 
atividades de coordenação e de vigilância, e realça a necessidade de assegurar, no âmbito das 
perspetivas financeiras futuras, um financiamento adequado e contínuo do ECDC para que 
este possa concretizar a sua missão de coordenação e de vigilância.

A recomendação do Conselho convida a Comissão a «avaliar o grau de eficácia das medidas 
propostas». Uma vez que algumas ações apenas foram iniciadas muito recentemente ou ainda 
não foram realizadas, o relator apoia a proposta de elaborar, em junho de 2014, um segundo 
relatório de progresso.


