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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a mobilidade dos doentes e a evolução dos cuidados de saúde na União Europeia 
(2004/2148(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão - "Acompanhamento do processo de 
reflexão de alto nível sobre a mobilidade dos doentes e a evolução dos cuidados de saúde 
na União Europeia" (COM(2004)0301),  

– Tendo em conta o artigo 152º e os artigos 5º, 18º, 43º e 47º do Tratado CE, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões - Modernizar a protecção 
social para o desenvolvimento de cuidados de saúde e de cuidados prolongados de 
qualidade, acessíveis e duradouros: um apoio às estratégias nacionais pelo "método aberto 
de coordenação" (COM(2004)0304), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões - eEurope 2002: Critérios de 
qualidade para sítios Web ligados à saúde (COM(2002)0667), 

– Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias nos 
processos Decker (C-120/95, 28 de Abril de 1998), Kohll (C-158/96, 28 de Abril de 
1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, 12 de Julho de 2001), IKA (C-326/00, 25 
de Fevereiro de 2003) e Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 13 de Maio de 2003), 

– Tendo em conta a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
reconhecimento das qualificações profissionais (COM(2002)0119 - COD-2002/0061), 

– Tendo em conta a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
serviços no mercado interno (COM(2004)0002 - COD-2004/0001), 

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2005), 

A. Considerando que os cuidados de saúde na UE estão a passar por transformações em 
resultado da evolução da medicina, da tecnologia, da telesaúde, da sensibilização dos 
pacientes e da legislação, 

B. Considerando que o sistema E111, utilizado para tratamentos não previstos aquando da 
estada temporária noutro Estado-Membro, está a ser substituído por um Cartão de Saúde 
Europeu, e que é necessário substituir o ineficaz sistema E112, criado para a prestação de 
cuidados de saúde programados noutro Estado-Membro, 

C. Considerando que a política de saúde está a ser conduzida de forma fragmentária com 
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base em acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias sobre a 
mobilidade dos doentes e que é do interesse, quer dos doentes quer dos governos, a  
elaboração e o estabelecimento sem demora de orientações claras sobre a política e os 
procedimentos a seguir, 

D. Considerando que a organização, o financiamento e a prestação de serviços de saúde e 
cuidados médicos compete, fundamentalmente, aos Estados-Membros, cabendo à União 
Europeia a responsabilidade de garantir a saúde pública e a promoção da saúde, 
desempenhando um papel na mobilidade transfronteiriça, 

E. Considerando ser necessária uma maior clareza para permitir aos doentes, aos 
profissionais de saúde, aos gestores dos orçamentos da saúde e às entidades seguradoras 
compreender e participar nos cuidados de saúde transfronteiriços, 

F. Considerando que a instituição de um enquadramento coerente, seguro e acessível para a 
mobilidade dos doentes na UE implica desafios logísticos, administrativos, culturais e 
clínicos significativos, 

G. Considerando que a mobilidade dos doentes é dificultada pelas diferenças existentes entre 
os sistemas nacionais de saúde e as tradições em matéria de cuidados médicos, 

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão sobre a mobilidade dos doentes e as 
ideias nela delineadas para estruturar a cooperação em matéria de cuidados de saúde; 

2. Salienta a necessidade de a União Europeia desenvolver urgentemente uma política 
coerente sobre a mobilidade dos doentes à luz dos acórdãos do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias e do relatório elaborado pelo Grupo de reflexão de alto nível 
sobre a mobilidade dos doentes e a evolução dos cuidados de saúde na União Europeia, 
definindo orientações para uso dos doentes, dos profissionais de saúde e dos organismos 
de financiamento; 

3. Considera que esta matéria requer uma proposta específica da Comissão e não deve ser 
incluída na directiva geral sobre serviços; 

4. Deplora o facto de a Comunicação da Comissão sobre a mobilidade dos doentes não 
prever um calendário de acções; 

5. Entende que as orientações deverão incluir os procedimentos para obtenção de tratamento, 
fontes de informação sobre profissionais de saúde e estabelecimentos de saúde, 
mecanismos de pagamento dos cuidados de saúde, modalidades de assistência em viagem 
e apoio linguístico, modalidades para a prossecução dos cuidados, o acompanhamento 
posterior, a convalescença e reabilitação antes ou depois do regresso e procedimentos para 
a apresentação de queixas; 

6. Congratula-se com o facto de a Comunicação da Comissão prever a extensão do "método 
aberto de coordenação" aos cuidados de saúde e aos cuidados de longa duração e deseja 
um acompanhamento subsequente com vista à criação de um mecanismo, dotado de 
objectivos específicos e sujeito a revisões regulares, susceptível de permitir uma 
cooperação estruturada entre os Estados-Membros; 
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7. Considera que o facto de não se registarem progressos no que se refere à informação dos 
doentes constitui uma ameaça grave ao desenvolvimento dos cuidados de saúde na UE; 
solicita à Comissão e ao Conselho que proponham com urgência um enquadramento para 
a informação dos doentes; 

8. Considera que os Estados-Membros estão em melhores condições para elaborar 
orientações claras relativas à informação dos doentes e respectivos sistemas nacionais de 
saúde; exorta os Estados-Membros a cooperar estreitamente com a Comissão com vista à 
definição de elementos essenciais comuns; 

9. Exorta a Comissão a estabelecer prazos para a recolha e avaliação de dados relativos aos 
actuais movimentos transfronteiriços de doentes; reitera a importância de uma avaliação e 
partilha das experiências adquiridas com os acordos transfronteiriços, como os projectos 
Euregio; 

10. Solicita que a Comissão elabore um relatório sobre a natureza e a prevalência do turismo 
de saúde e nele indique em que medida os seus custos são actualmente reembolsadas por 
organismos dos regimes gerais e pelo sector de seguros privados ou assumidos pelo 
interessado; 

11. Apoia vivamente os esforços tendentes a melhorar o conhecimento e a legislação acerca 
do movimento dos profissionais que exercem a sua actividade nos domínios da saúde e 
social; recorda à Comissão que é necessário incorporar na Directiva relativa ao 
Reconhecimento Mútuo das Qualificações Profissionais mecanismos efectivos de apoio a 
um nível elevado de segurança dos doentes; 

12. Reconhece o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para estabelecer, a nível da UE, 
um registo dos médicos e de outros profissionais de saúde suspensos ou afastados das suas 
funções por incompetência ou negligência; solicita que a Comissão apresente com 
regularidade relatórios sobre o evoluir da situação neste domínio; 

13. Chama a atenção para o risco potencial de uma "fuga de cérebros" dos novos 
Estados-Membros para aqueles que oferecem melhores salários, bem como para a 
subsequente ameaça que tal representa para a capacidade e o nível dos seus próprios 
sistemas de saúde; considera que a existência de níveis pouco elevados de mobilidade dos 
doentes poderá servir para travar tais movimentos; encoraja a investigação sobre a futura 
procura de profissionais de saúde e a oferta através de sistemas de educação de nível 
superior na UE; 

14. Congratula-se com os esforços tendentes a instituir centros de referência e os benefícios 
potenciais que daí advirão para o tratamento de doenças raras; 

15. Observa que, no âmbito de um estudo levado a cabo pela Universidade de York sobre os 
doentes do Reino Unido tratados no estrangeiro, 87% dos doentes declarou como motivo 
da sua opção a perspectiva de ter de esperar mais tempo por um tratamento em Inglaterra; 
não obstante, crê que a grande maioria dos doentes prefere e continuará a preferir ser 
tratada in loco; 

16. Regozija-se com o compromisso assumido pela Comissão no sentido de manter a 
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legislação actual em matéria de protecção de dados; realça a importância de se criar um 
método eficaz e seguro de intercâmbio de dados clínicos dos doentes entre os 
Estados-Membros; 

17. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão que estabelece um "plano de acção 
e-Saúde", reconhecendo que as tecnologias da informação e da comunicação, em 
particular, a Internet, podem contribuir para melhorar o acesso aos serviços de saúde, 
assim como a sua qualidade e eficácia, embora também possam acentuar as desigualdades 
em consequência do "fosso digital" existente; salienta a necessidade de se aplicarem 
critérios de qualidade aos sítios Web sobre saúde; 

18. Insta a Comissão a monitorizar a aplicação do Cartão de Saúde Europeu nos 
Estados-Membros, a fim de garantir que estes prestem informações claras e 
compreensíveis ao público acerca das modalidades de utilização do cartão; 

19. Insta a Comissão a reflectir sobre se o Cartão de Saúde Europeu deve constituir a base da 
promoção de uma abordagem comum para identificadores de doentes e do 
desenvolvimento de novas funções, como o armazenamento de dados clínicos de urgência, 
de acordo com o plano e-Europe 2005, adoptado pelo Conselho Europeu de Sevilha; 

20. Observa, contudo, que quaisquer novas funções do Cartão de Saúde Europeu deverão ser 
acompanhadas de um elevado nível de protecção de dados, e que os dados nele contidos, 
assim como o intercâmbio de informações entre as autoridades competentes, deve ter em 
conta as disposições vigentes em matéria de protecção de dados; 

21. Congratula-se com a instituição do Grupo de Alto Nível sobre Serviços de Saúde e 
Cuidados Médicos; solicita que a Comissão transmita regularmente ao Parlamento dados 
actualizados sobre as actividades do Grupo; 

22. Considera que a segurança dos doentes é fundamental para o desenvolvimento de uma 
política de saúde eficaz na UE; reconhece a necessidade de colaborar estreitamente com a 
Aliança mundial da OMS para a segurança dos doentes; exorta vivamente o Grupo de 
Alto Nível sobre Serviços de Saúde e Cuidados Médicos a apresentar o mais rapidamente 
possível, em 2005, propostas relativas a uma rede de segurança dos doentes da UE; 

23. Salienta que as questões que se prendem com os cuidados de saúde e a segurança dos 
doentes merecem uma atenção especial quando são integradas noutros domínios políticos; 
deplora as fricções que ocasionalmente se registam entre mercado interno e objectivos de 
saúde; considera que a saúde dos cidadãos constitui uma condição indispensável para 
garantir o desempenho económico e a competitividade da Europa; 

24. Entende ser necessária uma rede de informações relevantes acessíveis aos doentes, aos 
profissionais de saúde e aos gestores em toda a UE; 

25. Reconhece que é necessário prestar aos cidadãos uma informação ampla e clara sobre seus 
direitos e deveres enquanto doentes no que se refere ao acesso aos cuidados de saúde e ao 
reembolso das despesas incorridas noutro Estado-Membro; 

26. Solicita à Comissão que elabore directrizes que permitam definir claramente noções como 
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"sem atraso indevido", "práticas standard" e "custos comparáveis"; 

27. Salienta que os cuidados de saúde transfronteiriços não devem ser banalizados, mas 
apenas solicitados quando a sua necessidade se justificar em virtude de atrasos 
temporários e inaceitáveis nos tratamentos; considera que incumbe aos Estados-Membros 
criar serviços que tornem desnecessária a mobilidade em larga escala dos doentes; 

28. Realça a necessidade de as modalidades de tratamento não discriminarem os doentes com 
baixos rendimentos, permitindo, por exemplo, que estes não tenham de pagar o custo 
integral do tratamento antes do seu reembolso; 

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

"A ciência não conhece fronteiras porque o conhecimento pertence à humanidade e é a 
chama que ilumina o mundo" Louis Pasteur, 1876 

 

"Os novos direitos, que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias confere aos doentes 
numa série de acórdãos que proferiu, são potencialmente uma boa notícia para os doentes, 
mas uma considerável dor de cabeça para os gestores dos orçamentos da saúde e as entidades 
seguradoras. Até agora, o rumo foi ditado pelos tribunais e pela pressão dos doentes. Se 
aceitarmos a ideia de serem os tribunais a decidir o rumo político a seguir e as prioridades de 
financiamento, então a União Europeia não precisa de fazer mais nada a não ser preparar-se 
para pagar contas avultadas e imprevisíveis, sempre que se oiçam os doentes e se emitam 
pareceres jurídicos. 

Não é desse modo que se dirige um país, e menos ainda um projecto como a Nova Europa. Os 
nossos eleitores gostam da ideia de mobilidade dos doentes como opção, mas desejam e 
esperam uma gestão correcta e orientações sólidas em matéria de política e procedimentos. 
Alguns Estados-Membros preferem pensar que, se deixarem a questão arrastar-se, a mesma 
tenderá a desvanecer-se e que, conforme previsto nos Tratados, a prestação de cuidados de 
saúde é da competência exclusiva dos Estados-Membros. Ora, foram precisamente os 
Tratados que permitiram ao TJCE proferir os seus acórdãos e pôr em marcha um processo que 
permite reforçar os poderes dos doentes e melhorar a saúde dos cidadãos europeus. 

A resposta aos Estados-Membros, que preferem que os seus cidadãos recorram aos seus 
sistemas nacionais de saúde e cuidados médicos, consiste em garantir que esses serviços 
correspondam às melhores práticas disponíveis na União. A maioria dos doentes e respectivas 
famílias preferem, sem dúvida, utilizar os serviços de saúde locais, mas, se a qualidade for 
insatisfatória ou os prazos inaceitáveis, alguns estarão provavelmente dispostos a viajar, 
sabendo que as despesas de doença serão pagas pelo seu país de origem. 

Na sequência dos acórdãos proferidos pelo TJCE, ficou patente a urgência de se definirem os 
procedimentos para os doentes, os seus médicos, os advogados e os grupos de apoio, assim 
como os serviços de saúde e as seguradoras. Foi assim que nasceu o Grupo de Reflexão de 
Alto Nível. A Comunicação que o mesmo elaborou é bem-vinda e de alta qualidade, 
confirmando o quadro constitucional e a realidade dos direitos à mobilidade dos doentes e 
definindo os problemas e os procedimentos que devem ser acordados. Todavia, não é nada 
claro que a referida comunicação reconheça a necessidade de abordar estas questões de forma 
urgente, se se pretende que as mesmas não sejam remetidas para os tribunais. Também não é 
claro o motivo pelo qual outras direcções da Comissão foram autorizadas a "remendar" os 
serviços de saúde no projecto de directiva sobre os serviços. Seria preferível, do ponto de 
vista dos doentes, dos profissionais e dos decisores políticos, tratar separadamente e de forma 
exaustiva as questões relativas à mobilidade dos doentes e dos profissionais. 

Voltando à questão essencial: se estou à espera de tratamento para uma doença ou um 
distúrbio doloroso, inconfortável ou que ponha em risco a minha vida, quero saber quais são 
as minhas opções: aonde me posso dirigir? De que modo me posso certificar da competência 
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profissional e da qualidade dos cuidados e do tratamento dispensados? Como poderei eu ou a 
minha família ou o meu médico especialista saber onde há vagas num hospital ou numa 
clínica ou qual a disponibilidade de um profissional? Que formalidades devo cumprir e em 
que circunstâncias será aceite o meu pedido? Que significa "atraso indevido" no que se refere 
ao estado em que me encontro? Qual o montante financeiro disponibilizado para a operação, 
para outros custos médicos e cuidados, para a deslocação e a convalescença e para a família 
que me acompanha e me visita? Se o custo for demasiado elevado, poderei ultrapassar os 
limites estabelecidos e quem fixa esses limites? Haverá complicações se eu viajar de uma 
zona Euro para uma zona não Euro ou vice-versa? O que é que acontece se alguma coisa 
correr mal ou se desejar apresentar uma queixa - que sistema de apresentação de queixas será 
criado? Existirá a nível europeu um registo dos profissionais acusados de negligência? Estas 
são apenas algumas das questões que os cidadãos se colocam. 

Os gestores orçamentais, por sua vez, começarão por colocar a questão de saber como 
reembolsar um doente das despesas imprevistas decorrentes dessa nova liberdade de que 
gozam os doentes. Esses gestores e os governos querem saber como devem estabelecer 
prioridades de tratamento local ou nacional e se estas serão afectadas de forma imprevisível 
por doentes impacientes. A verdade é que não será certamente pequeno o número de doentes 
que se deslocará a outros Estados-Membros e que a forma de o evitar consistirá em melhorar 
a qualidade dos serviços locais e que a ideia do "dinheiro que segue o doente" não é má, se for 
gerida de forma razoável, como já fazem muitos governos ao transferir doentes para outras 
zonas, para o sector público e privado e recorrendo a acordos bilaterais com hospitais de 
outros países, a fim de reduzir as listas de espera. 

A urgência é real; já o medo dos grandes números ou dos custos avultados não o é - pelo 
menos, enquanto forem os tribunais, e não os políticos, a decidir. 
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