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em nome do Grupo S&D
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em nome do Grupo ECR
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em nome do Grupo Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard
em nome do Grupo GUE/NGL
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em nome do Grupo EFD

Assunto: A ameaça à saúde pública decorrente da resistência antimicrobiana

Em Junho de 2011, uma delegação da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar do Parlamento Europeu visitou, em Londres, a Agência Europeia dos 
Medicamentos. Durante essa visita, tanto a Agência como a delegação expressaram a sua 
preocupação com a crescente resistência aos agentes antimicrobianos, em particular aos 
antibióticos. Já em 2009, um relatório técnico conjunto da Agência e do Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD) concluía que, no mínimo, 25 000 pacientes 
morrem por ano na UE na sequência de infecções provocadas por bactérias resistentes a 
numerosos medicamentos e que as infecções causadas por essas bactérias geram anualmente 
despesas sanitários adicionais e perdas de produtividade de, pelo menos, 1 500 milhões de 
euros1. Um relatório da Comissão sobre as recomendações do Conselho de 20012 e uma 
sondagem Eurobarómetro de 2010 identificaram uma série de deficiências e lacunas na 
promoção da utilização prudente dos agentes antimicrobianos. O problema é agravado pelo 
facto de que só alguns novos antimicrobianos foram autorizados nos últimos anos, o que 
poderá tornar mais difícil tratar as infecções no futuro. A resistência antimicrobiana é um 
problema cada vez mais grave, tanto para os seres humanos como para os animais. A 
resistência pode propagar-se dos animais aos seres humanos através da cadeia alimentar ou do 
contacto directo. A resistência antimicrobiana é um fenómeno com claras implicações 
transfronteiras.

Poderá o Conselho explicar como irá solucionar o problema da resistência aos agentes 
antimicrobianos através de futuras iniciativas da UE, incluindo propostas legislativas 
relativas, nomeadamente, à questão da:

                                               
1 The bacterial challenge: time to react, ("O desafio bacteriano: é tempo de reagir"), ECDC/EMEA Joint 
Technical Report, Setembro de 2009.
2 Commission Staff Working Document , Accompanying document to the second report from the Commission to 
the Council on the basis of Member States' reports on the implementation of the Council Recommendation 
(2002/777/EC) on the prudent use of antimicrobial agents in human medicine
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1. utilização prudente dos agentes antimicrobianos autorizados para os seres humanos e para 
os animais, 

2. a necessidade de incentivos para o investimento em novos agentes antimicrobianos,

3. a contribuição da resistência dos agentes antimicrobianos para o aumento das despesas  
relativas à saúde pública nos Estados-Membros?
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