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Assunto: Apoiar os sistemas europeus de cuidados primários 

Todos os Estados-Membros enfrentam atualmente um novo confinamento, com efeitos devastadores 
para a economia e os sistemas de saúde.

Os sistemas de saúde na UE atingiram os seus limites e muitos doentes sem COVID-19 não 
conseguem aceder a cuidados de saúde. No entanto, os cuidados primários tornaram-se agora a 
parte mais importante do sistema de saúde. Além disso, os cuidados primários não são um conceito 
estático, uma vez que estão especialmente sujeitos a mudanças. Devemos sempre ter em conta o 
contexto dinâmico específico de cada país, região ou município1.

Cuidados de saúde primários sólidos constituem a base de um sistema de saúde eficaz, eficiente e 
capaz de responder às necessidades dos doentes. Em muitos casos, os centros de prestação de 
cuidados primários são geridos por autoridades municipais ou regionais que, normalmente, não têm 
capacidade administrativa e financeira para o fazer.

Tendo em conta as anteriores considerações, irá a Comissão:

1. Reorientar ou reforçar o financiamento de programas para apoiar um sistema regional comum 
de cuidados primários que envolva regiões diferentes, a fim de responder à elevada procura de 
serviços de saúde?

2. Recolher dados sobre os encargos adicionais que os sistemas de saúde e os doentes tiveram 
de suportar devido à pandemia de COVID-19, a fim de avaliar as suas capacidades em caso de 
futuras pandemias?

1 Comissão Europeia, «A New Drive for Primary Care in Europe: Rethinking the Assessment Tools and 
Methodologies» (Um novo impulso para os cuidados primários na Europa: Repensar os instrumentos e as 
metodologias de avaliação), 2018


