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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Procedimento de co-decisão Segunda leitura
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

proposta de recomendação do Conselho sobre a segurança dos doentes, incluindo a 
prevenção e o controlo de infecções associadas aos cuidados de saúde
(COM(2008)0837 – C6-0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2008) 0837),

– Tendo em conta o n.º 4 do artigo 152.º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C6-0032/3009),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão 
do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A6-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 250.º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de recomendação
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Crê-se que nos Estados-Membros da 
UE entre 8% e 12% dos doentes internados 
em hospitais sejam vítimas de 
acontecimentos adversos durante o seu 
tratamento.

(2) Crê-se que nos Estados-Membros da 
UE entre 8% e 12% dos doentes internados 
em hospitais sejam vítimas de 
acontecimentos adversos durante o seu 
tratamento, ou seja, entre 6,7 e 15 milhões 
dos doentes internados em hospitais e 
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mais de 37 milhões dos doentes que 
recorrem aos cuidados de saúde 
primários.

Or. fr

Justificação

Importa especificar e tomar consciência da dimensão desta problemática e das suas 
consequências para a saúde pública.

Alteração 2

Proposta de recomendação
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Calcula-se que as infecções 
associadas aos cuidados de saúde afectem 
em média um doente em cada vinte, ou 
seja, por ano, 4,1 milhões de doentes na 
União Europeia, e que cerca de 37 000 
mortes anuais fiquem a dever-se às 
consequências de uma infecção deste tipo.

Or. fr

Justificação

Importa recordar que as infecções associadas aos cuidados de saúde figuram entre as causas 
de prejuízo involuntário mais frequentes e mais nefastas.

Alteração 3

Proposta de recomendação
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Crê-se que, no que se refere aos 
acontecimentos adversos relacionados 
com os cuidados de saúde, as infecções 
associadas aos mesmos sejam facilmente 
evitáveis. É necessário que os Estados-
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Membros apliquem instrumentos para 
reduzir em 20% o número de pessoas que 
todos os anos é afectado por esses 
acontecimentos adversos na Europa. 

Or. fr

Justificação

Os estudos da Comissão Europeia confirmam que uma redução de 20% dos acontecimentos 
adversos por ano é possível porque há um bom domínio dos meios de luta contra as infecções 
e estes são de rápida execução. As infecções associadas aos cuidados de saúde causam por 
ano cerca de 37 000 mortes. Por isso, é importante indicar um objectivo de redução que os 
Estados-Membros tenham de alcançar até 2015.

Alteração 4

Proposta de recomendação
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os instrumentos das tecnologias da 
informação e da comunicação, por 
exemplo os registos de saúde electrónicos e 
as receitas electrónicas, podem contribuir 
para melhorar a segurança dos doentes, 
nomeadamente através de uma 
despistagem sistemática de possíveis 
interacções ou alergias medicamentosas.

(11) Os instrumentos das tecnologias da 
informação e da comunicação, por 
exemplo os registos de saúde electrónicos e 
as receitas electrónicas, podem contribuir 
para melhorar a segurança dos doentes, 
nomeadamente através de uma 
despistagem sistemática de possíveis 
interacções ou alergias medicamentosas, 
tal como reconhecido na Recomendação 
da Comissão, de 2 de Julho de 2008, 
relativa à interoperabilidade 
transfronteiriça dos sistemas de registos 
de saúde electrónicos1.
1 JO L 190 de 18.7.2008, p. 37.

Or. fr
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Alteração 5

Proposta de recomendação
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Não se dispõe de dados suficientes 
sobre as infecções associadas aos cuidados 
de saúde que permitam às redes de 
vigilância fazer uma comparação 
significativa entre instituições, ou estudar a 
epidemiologia dos patogéneos associados 
aos cuidados de saúde e avaliar e orientar 
as políticas relativas à prevenção e ao 
controlo destas infecções. Por conseguinte, 
há que criar ou reforçar os sistemas de 
vigilância quer nas instituições de cuidados 
de saúde, quer a nível regional e nacional.

(15) Não se dispõe de dados suficientes 
sobre as infecções associadas aos cuidados 
de saúde que permitam às redes de 
vigilância fazer uma comparação 
significativa entre instituições, ou estudar a 
epidemiologia dos patogéneos associados 
aos cuidados de saúde e avaliar e orientar 
as políticas relativas à prevenção e ao 
controlo destas infecções. Por conseguinte, 
há que criar ou reforçar os sistemas de 
vigilância quer nas instituições de cuidados 
de saúde, quer a nível regional e nacional.
A melhoria da recolha de informações a 
nível regional, nacional e europeu deverá 
permitir um mais fácil estabelecimento de 
correlações directas entre a qualidade das 
políticas, sistemas e estruturas existentes 
no que diz respeito à segurança dos 
doentes e os resultados obtidos neste 
domínio.

Or. fr

Justificação

É necessário melhorar os sistemas de vigilância para se dispor de dados mais completos 
sobre as infecções associadas aos cuidados de saúde e estabelecer correlações entre as 
políticas, os sistemas e as estruturas criadas e os resultados obtidos. Tal irá melhorar os 
cuidados prestados aos doentes e reduzir as infecções hospitalares.

Alteração 6

Proposta de recomendação
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) É necessário que os Estados-
Membros possam reduzir o número de 
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pessoas afectadas pelas infecções 
associadas aos cuidados de saúde. Entre 
os vários instrumentos possíveis, importa 
contratar mais enfermeiros especializados 
no controlo das infecções.

Or. fr

Justificação

Os estudos da Comissão Europeia confirmam que é necessária a contratação de cerca de 
8700 enfermeiros especializados no controlo das infecções para uma redução rápida e eficaz 
das infecções associadas aos cuidados de saúde. O rácio óptimo é de 1 enfermeiro 
especializado em infecções associadas aos cuidados de saúde para 250 camas de hospital.

Alteração 7

Proposta de recomendação
Parte I - Capítulo I-A (novo) - Título

Texto da Comissão Alteração

I-A. OBJECTIVOS DE REDUÇÃO

Or. fr

Alteração 8

Proposta de recomendação
Parte I - Capítulo I-A (novo) - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1) Os Estados-Membros devem utilizar 
instrumentos tendentes a reduzir em 20% 
o número de pessoas que anualmente são 
afectadas na Europa por acontecimentos 
adversos relacionados com os cuidados de 
saúde, o que corresponde ao objectivo de 
reduzir esses acontecimentos em 900 000 
casos por ano até 2015.

Or. fr
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Justificação

Os estudos da Comissão Europeia confirmam que uma redução de 900 000  dos 
acontecimentos adversos por ano é possível porque há um bom domínio dos meios de luta 
contra as infecções e estes são de rápida execução. As infecções associadas aos cuidados de 
saúde causam por ano cerca de 37 000 mortes. Por isso, é importante indicar um objectivo de 
redução que os Estados-Membros tenham de alcançar até 2015.

Alteração 9

Proposta de recomendação
Parte I - Capítulo I-A (novo) - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2) Os Estados-Membros devem prever, 
entre os diferentes instrumentos, a 
contratação de enfermeiros especializados 
no controlo de infecções, sendo a meta 
para 2015 uma relação de um enfermeiro 
para 250 camas. 

Or. fr

Justificação

Os estudos da Comissão Europeia confirmam que é necessária a contratação de cerca de 
8700 enfermeiras e enfermeiros especializados no controlo das infecções para uma redução 
rápida e eficaz das infecções associadas aos cuidados de saúde. O rácio óptimo é de 1 
enfermeiro especializado em infecções associadas aos cuidados de saúde para 250 camas de 
hospital.

Alteração 10

Proposta de recomendação
Parte I - Capitulo II - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) designando a autoridade ou autoridades 
competentes responsáveis pela segurança 
dos doentes no respectivo território;

a) designando a autoridade ou autoridades 
competentes responsáveis pela segurança 
dos doentes a nível regional e nacional;

Or. fr
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Justificação

Importa sublinhar que a autoridade competente deve encontrar-se ao nível correspondente à 
administração pública encarregada de velar pela saúde pública. Trata-se, em alguns 
Estados-Membros, das autoridades nacionais.

Alteração 11

Proposta de recomendação
Parte I - Capitulo III - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) melhorar a prevenção e o controlo das 
infecções ao nível das instituições de 
cuidados de saúde;

b) melhorar a prevenção e o controlo das 
infecções ao nível das instituições de 
cuidados de saúde e garantir o nível mais 
elevado de limpeza, higiene e, se 
necessário, assepsia:

i) do equipamento relacionado com a 
recepção e a estada dos doentes;

ii) do equipamento médico e paramédico, 
dos aparelhos médicos eléctricos ao 
serviço dos doentes, bem como do 
processo de distribuição de 
medicamentos;

iii) das estruturas sanitárias consagradas 
à prestação de cuidados aos doentes;

Or. fr

Justificação

Para evitar as infecções hospitalares, é necessário assegurar o nível mais elevado possível de 
limpeza, higiene e, se necessário, assepsia de todo o material com o qual os doentes estejam 
em contacto.

Alteração 12

Proposta de recomendação
Parte I - Capitulo III - n.º 1 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) incentivar o ensino e a formação dos d) incentivar o ensino e a formação dos 
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trabalhadores do sector da saúde ao nível 
dos Estados-Membros e ao nível das 
instituições de cuidados de saúde;

trabalhadores do sector da saúde e do 
pessoal paramédico ao nível dos Estados-
Membros e ao nível das instituições de 
cuidados de saúde, prestando especial 
atenção às infecções hospitalares e à 
resistência dos vírus aos antibióticos;

Or. fr

Justificação

A resistência dos vírus aos antibióticos é uma das principais causas das infecções 
hospitalares e deve ser um tema dominante da formação do pessoal de saúde a todos os 
níveis. Para reduzir as infecções hospitalares, é necessário garantir uma formação 
aprofundada e contínua de todo o pessoal que trabalha nos serviços de saúde.

Alteração 13

Proposta de recomendação
Parte I - Capitulo III - n.º 1 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) melhorar a informação aos doentes; e) melhorar a informação aos doentes 
através da rede socio-sanitária, mas 
também de campanhas de informação 
periódica nos jornais, na rádio, na 
televisão e na Internet;

Or. fr

Justificação

É essencial garantir uma informação completa dos doentes sobre os riscos, os níveis de 
segurança e as medidas em vigor para evitar os erros e as infecções hospitalares. Por 
conseguinte, importa organizar regularmente campanhas de informação utilizando os 
diferentes tipos de meios de comunicação.
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Alteração 14

Proposta de recomendação
Parte I - Capitulo III - n.º 1 - alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) apoiar a investigação. f) apoiar a investigação, nomeadamente no 
domínio das possíveis aplicações médicas 
das nanotecnologias e dos nanomateriais.

Or. fr

Justificação

Entre as inúmeras aplicações das nanotecnologias e dos nanomateriais, as que dizem 
respeito ao sector da saúde estão entre as mais promissoras. Por exemplo, a alteração das 
nanoestruturas das superfícies dos materiais utilizados na construção de hospitais para as 
tornar limpas ou estéreis pode ser uma ferramenta importante na luta contra as infecções 
associadas aos cuidados de saúde.

Alteração 15

Proposta de recomendação
Parte II – Título

Texto da Comissão Alteração

PARTE II: RELATÓRIO DA COMISSÃO PARTE II: ACÇÕES DA COMISSÃO

Or. fr

Justificação
Entre as inúmeras aplicações das nanotecnologias e dos nanomateriais, as que dizem 
respeito ao sector da saúde estão entre as mais promissoras. Por exemplo, a alteração das 
nanoestruturas das superfícies dos materiais utilizados na construção de hospitais para as 
tornar limpas ou estéreis pode ser uma ferramenta importante na luta contra as infecções 
associadas aos cuidados de saúde.
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Alteração 16

Proposta de recomendação
Parte II - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A Comissão é convidada a elaborar, 
com base no Guia Prático sobre a 
prevenção das infecções hospitalares 
publicado em 2002 pela Organização 
Mundial de Saúde1, um documento 
destinado aos doentes sobre a prevenção 
das infecções hospitalares.
1 OMS, Guia Prático sobre a prevenção das 
infecções hospitalares, primeira edição, Dezembro 
de 2002 (2.ª edição publicada em 2008)

Or. fr

Justificação

As orientações práticas para o controlo das infecções nas instituições de prestação de 
cuidados de saúde, desenvolvidas em 2003 pela Organização Mundial de Saúde, revelaram-
se um instrumento muito útil. No entanto, dirigem-se especialmente aos trabalhadores da 
saúde. Um documento europeu dirigido especificamente aos doentes pode ser importante na 
luta contra as infecções hospitalares, para além de permitir que os doentes adquiram 
competências de base no domínio da sua segurança.

Alteração 17

Proposta de recomendação
Anexo 1 – linha 3 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Um incidente que provoca danos num 
doente. Os danos implicam a deterioração 
da estrutura ou de funções do organismo 
e/ou quaisquer efeitos prejudiciais que daí 
decorram.

Um incidente ocorrido durante a 
prestação de cuidados médicos, que 
provoca danos num doente. Os danos 
implicam a deterioração permanente ou 
temporária da estrutura ou de funções do 
organismo e/ou quaisquer efeitos 
prejudiciais que daí decorram.

Or. fr
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Justificação

Importa especificar entre os acontecimentos adversos também a deterioração temporária da 
estrutura ou de funções do organismo. 

Alteração 18

Proposta de recomendação
Anexo 2 - Parte 1 - n.º 7 - alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) estimulando a investigação, 
designadamente, em aplicações médicas 
das nanotecnologias e dos nanomateriais.

Or. fr

Justificação

Entre as inúmeras aplicações das nanotecnologias e dos nanomateriais, as que dizem 
respeito ao sector da saúde estão entre as mais promissoras. Por exemplo, a alteração das 
nanoestruturas das superfícies dos materiais utilizados na construção de hospitais para as 
tornar limpas ou estéreis pode ser uma ferramenta importante na luta contra as infecções 
associadas aos cuidados de saúde.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A qualidade dos cuidados de saúde na Europa tem vindo a melhorar graças a uma ciência 
médica em constante evolução que permite, inter alia, reduzir de forma considerável, ou 
mesmo evitar, os períodos de internamento.

Não obstante, os actos médicos podem, em alguns casos, causar dano à saúde dos doentes. 
Embora alguns efeitos indesejáveis estejam associados aos riscos inerentes às intervenções ou 
aos medicamentos, outros são causados por erros médicos que poderiam ser evitados ou por 
infecções geradas no local de tratamento. 

Segundo estudos da Comissão Europeia, entre 8% e 12% dos doentes internados nos Estados-
Membros da União são vítimas de acontecimentos adversos. Isto perfaz entre 6,7 e 15 milhões 
de doentes. A estes há que acrescentar os cerca de 37 milhões de doentes que recorrem aos 
cuidados de saúde primários que são anualmente vítimas de efeitos adversos directamente 
relacionados com os cuidados ministrados. 

Entre os efeitos adversos mais frequentes encontram-se as infecções adquiridas em hospitais e 
noutros locais de atendimento. Estas afectam, em média, um em cada vinte doentes 
internados, atingindo um total de 4,1 milhões de doentes por ano. 

Ainda mais alarmante é o facto de, anualmente, as infecções hospitalares causarem a morte de 
cerca de 37 000 pessoas e estarem entre as causas de danos involuntários mais comuns e mais 
prejudiciais.  

Entre os factores que facilitam o desenvolvimento e a disseminação das infecções 
hospitalares, encontram-se os seguintes:

 o desenvolvimento de resistência do vírus aos antibióticos  
 uma elevada taxa de ocupação das camas 
 o aumento das transferências de doentes 
 uma taxa insuficiente de enquadramento dos doentes pelo pessoal 
 um respeito insuficiente da higiene das mãos e das diversas práticas de prevenção das 

infecções 
 uma utilização inadequada dos dispositivos de prestação de cuidados.

Na maioria dos casos, as consequências adversas relacionadas com os cuidados de saúde em 
geral, e as infecções hospitalares em particular, podem ser evitadas. A percentagem de 8 a 
12% dos doentes que anualmente sofrem efeitos adversos em resultado dos cuidados 
recebidos pode e deve ser reduzida.

Para tal, a União Europeia e os Estados-Membros devem, antes de tudo, tomar consciência da 
magnitude do fenómeno, através da recolha de informação a nível regional, nacional e 
europeu.  Os dados servirão para estabelecer, de uma forma mais segura, correlações entre a 
qualidade das políticas, sistemas e estruturas existentes e os resultados obtidos no que diz 
respeito à segurança dos doentes.

Importa também que os Estados-Membros tenham objectivos claros no domínio da melhoria 
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dos cuidados prestados aos cidadãos. Uma redução de 20% das infecções associadas aos 
cuidados de saúde até 2015 é, por conseguinte, um objectivo desejável e exequível porque há 
um bom domínio dos meios de luta contra as infecções e estes são de rápida execução. A 
saúde pública é um bem primário e um direito. 37 000 mortes por ano devido a infecções 
contraídas na sequência de cuidados de saúde são um número demasiado elevado e inaceitável 
para os cidadãos da União Europeia.

Para atingir até 2015 o objectivo de reduzir estas infecções em 900 000 casos por ano 
(redução de 20%), os Estados-Membros e as instituições europeias devem criar, de acordo 
com as respectivas competências, os instrumentos necessários. Em particular, entre outras 
políticas, é possível:

 reforçar a presença de enfermeiros especializados no controlo das infecções;
 promover a educação e a formação do pessoal de saúde e do pessoal paramédico, 

prestando especial atenção às infecções hospitalares e à resistência aos antibióticos 
dos vírus que as causam;

 apoiar a investigação neste domínio, com especial atenção às novas tecnologias.

No respeito do princípio da subsidiariedade, as instituições europeias e a Comissão, em 
particular, devem assumir um papel importante neste domínio, a fim de facilitar o intercâmbio 
de dados e de melhores práticas.  Em especial, a relatora considera que é desejável convidar a 
Comissão a elaborar, e a apresentar  ao Parlamento e ao Conselho, um documento sobre a 
prevenção das infecções hospitalares destinado aos doentes.

À guisa de conclusão, a relatora pretende sublinhar a necessidade de encontrar respostas 
concretas e rápidas, susceptíveis de  provocar uma diminuição oportuna e sustentável das 
infecções hospitalares na Europa. Por conseguinte, entende ser necessário fixar objectivos 
para os Estados-Membros, mesmo que não sejam vinculativos. Considera ainda que há que 
solicitar à Comissão que apresente um relatório ao Parlamento dentro de 3 anos sobre os 
progressos realizados pelos Estados-Membros e pela União Europeia neste domínio.
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