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Resolução do Parlamento Europeu sobre acções destinadas a combater as doenças 
cardiovasculares

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 152º do Tratado,

– Tendo em conta as conclusões da reunião do Conselho "Emprego, Política Social, Saúde e 
Consumidores", de 1 a 2 de Junho de 20041,

– Tendo em conta a proposta da Comissão relativa a um Programa de Acção Comunitária
no domínio da Saúde 2007-20132,

– Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu sobre o programa legislativo e o 
programa de trabalho da Comissão para 2006, em que este instou a Comissão a "garantir 
o devido seguimento das suas comunicações sobre a luta contra a obesidade, as doenças 
cardíacas, a diabetes, o cancro, os distúrbios mentais e o VIH/SIDA" 3,

– Tendo em conta a "Estratégia Europeia para a Prevenção e o Controlo das Doenças Não 
Transmissíveis" da Organização Mundial da Saúde"4,

– Tendo em conta as Orientações Europeias para a Prevenção das Doenças 
Cardiovasculares5,

– Tendo em conta a Conferência sobre a Saúde Cardiovascular, realizada em Junho de 2005, 
no Luxemburgo6,

– Tendo em conta a Conferência "Women's Health at Heart", realizada em Março de 20067,

– Tendo em conta a iniciativa "Saúde em todas as Políticas" da Presidência finlandesa8,

– Tendo em conta o Sétimo Programa-Quadro de Investigação9,

– Tendo em conta o nº 5 do artigo 108º do seu Regimento,

A. Considerando que, de acordo com as estatísticas europeias sobre as doenças 
cardiovasculares de 2005, as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/80729.pdf
2 COM(2006) 234 final
3 P6_TA(2005)0524
4 EUR/RC56/R2
5 Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003 Dec;10(Suppl 1):S1-78
6 http://www.worldheartday.com/articulos/LuxembourgDeclaration.pdf
7 www.cvhconference.org
8 http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/inter/eu2006/hiap/index.htx.i1153.pdf
9 COM (2006) 364 final
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mortalidade de homens e mulheres na União Europeia, sendo responsáveis por 1,9 
milhões de mortes1,

B. Considerando que as doenças cardiovasculares são a causa de quase metade de todas as 
mortes, ou seja, 42%, na União Europeia2,

C. Considerando que as doenças cardiovasculares constituem a segunda causa principal da 
carga de doença (afecções e morte) na UE, representando 18% dessa carga3,

D. Considerando que os custos totais das doenças cardiovasculares se elevam a 169 mil 
milhões de euros na UE, sendo que 105 mil milhões de euros são utilizados para o 
tratamento da doença e 64 mil milhões de euros se devem à perda de produtividade e ao
custo dos cuidados informais4,

E. Considerando que a mudança na estrutura demográfica da UE requer uma vida activa mais 
longa e que a debilitação, desde a hipertensão arterial até às doenças cardiovasculares, tem 
efeitos negativos sobre a força de trabalho5,

F. Considerando que os Indicadores 2005 da OCDE6 referem que "apenas cerca de 3% das 
actuais despesas de saúde revertem em benefício de programas de prevenção e saúde 
pública",

G. Considerando que a maioria das doenças cardiovasculares podem ser prevenidas mediante 
uma mudança no estilo de vida, juntamente com uma identificação precoce das pessoas de 
alto risco e diagnósticos adequados, 

H. Considerando que a OMS reconhece que "os métodos mais eficazes em termos de custos
para reduzir os riscos em toda a população são intervenções a nível de toda a população, 
conjugando políticas eficazes e amplas políticas de promoção da saúde"7,

I. Considerando que não existe uma estratégia europeia tangível para combater as doenças 
cardiovasculares,

J. Considerando que as conclusões da Conferência "Women's Health at Heart", de Março de 
2006, convidavam os Estados-Membros a adoptar uma recomendação da UE sobre uma 
estratégia europeia tangível em matéria de saúde cardiovascular, com base numa proposta 
da Comissão, abrangendo a promoção da saúde cardiovascular, mecanismos de apoio às 
estratégias e actividades dos Estados-Membros, orientações sobre a avaliação dos riscos, 
métodos preventivos óptimos, tratamentos, reabilitação e rastreio, assim como formação 
de médicos por médicos,

  
1 2005 European Cardiovascular Disease Statistics Report, British Heart Foundation/European Heart Network, 
Fevereiro de 2005.
2 Ibid
3 Ibid
4 Ibid.
5 High Blood Pressure and Health Policy, Kanavos/Őstergren/Weber et al., 2007.
6 Health at a Glance – OECD Indicators 2005. Novembro de 2005.
7 WHO Information sheet - Cardiovascular diseases: prevention and control , WHO, 2003, disponível em 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf
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K. Considerando que existem grandes discrepâncias entre os Estados-Membros no tocante à
incidência, à prevenção e ao tratamento das doenças cardiovasculares e que compete à UE 
combater essas desigualdades e colmatar o fosso,

L. Considerando que outras doenças graves beneficiaram de um apoio maciço do Parlamento 
Europeu em 2006, sob a forma de uma declaração escrita sobre a diabetes1 e uma proposta 
de resolução sobre o cancro da mama na União Europeia alargada2, não existindo 
actualmente qualquer tomada de posição sobre as doenças cardiovasculares, a principal 
causa de morte na Europa,

1. Insta a Comissão a propor uma recomendação sobre as doenças cardiovasculares, 
incluindo a hipertensão arterial, assim como sobre a identificação precoce de pessoas de 
alto risco e estratégias de prevenção na Europa;

2. Insta os Estados-Membros a adoptarem estratégias nacionais em matéria de saúde pública, 
ou a reverem as suas estratégias neste domínio, por forma a incluir a promoção da saúde, a 
população e estratégias de gestão precoce de altos riscos em matéria de saúde 
cardiovascular, e a desenvolverem uma avaliação do impacto sobre a saúde, a fim de 
medir o ónus para os sistemas nacionais de cuidados de saúde; 

3. Insta os Estados-Membros a estabelecerem orientações nacionais para a prevenção das 
doenças cardiovasculares, incluindo orientações normalizadas para as melhores práticas 
de identificação de pessoas de alto risco;

4. Insta a Comissão e os Estados-Membros a lograrem um consenso no âmbito da definição 
de objectivos para a gestão do rastreio e do controlo da hipertensão arterial;

5. Encoraja os Estados-Membros a desenvolverem e implementarem estratégias de 
promoção da saúde cardiovascular, de identificação precoce de grupos de alto risco e de 
prevenção, dado constituírem o método mais eficaz em termos de custos para combater as 
doenças cardiovasculares;

6. Insta os Estados-Membros a adoptarem uma abordagem multi-sectorial no âmbito da 
promoção da saúde cardiovascular e de estratégias preventivas, em concertação com todas 
as partes interessadas;

7. Insta os Estados-Membros a continuarem a desenvolver os seus planos de acção para 
promover estilos de vida mais saudáveis, incluindo o consumo de tabaco, a actividade 
física e o controlo da hipertensão arterial, e reduzir a incidência das doenças 
cardiovasculares;

8. Solicita um apoio financeiro contínuo para nova investigação sobre a prevenção das 
doenças cardiovasculares e a promoção da saúde cardiovascular a nível local, nacional e 
europeu, incluindo investigação sobre os factores de risco, a incidência e os factores 
genéticos das doenças cardiovasculares;

  
1 P6_DCL(2006)0001
2 B6-0528/2006
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9. Insta os Estados-Membros a implementarem programas de educação pública destinados a
sensibilizar para os factores de risco relacionados com as doenças cardiovasculares e 
programas especializados para a formação complementar dos profissionais da saúde;

10. Insta os Estados-Membros a medirem a incidência das doenças cardiovasculares entre a 
sua população e a avaliarem os seus programas nacionais, por forma a identificar dados de 
referência que permitam às autoridades sanitárias nacionais estabelecer objectivos 
tangíveis aquando da implementação de iniciativas específicas;

11. Insta os Estados-Membros e a Comissão a apoiarem a implementação das orientações 
europeias mais recentes sobre a prevenção das doenças cardiovasculares, elaboradas pelo 
grupo de trabalho conjunto europeu;

12. Insta a Comissão a encorajar iniciativas e acções de cooperação com as partes interessadas 
que visem promover uma melhor saúde cardiovascular através de medidas que incluam 
controlos adicionais do tabaco, melhores regimes alimentares e actividade física como 
meios de prevenção da obesidade e da hipertensão arterial e complicações conexas;

13. Insta a Comissão a dar seguimento às suas iniciativas anteriores sobre o intercâmbio, entre 
os Estados-Membros, das melhores práticas em matéria de prevenção das doenças 
cardiovasculares;

14. Insta a Comissão a promover um intercâmbio regular de experiências, informações e 
dados sobre saúde cardiovascular entre todas as partes envolvidas na prevenção das 
doenças cardiovasculares;

15. Insta a Comissão a reforçar a comparabilidade dos dados, promovendo a criação de uma 
base de dados para monitorizar a incidência, a mortalidade, a morbidade e os factores de 
risco das doenças cardiovasculares nos Estados-Membros;

16. Insta a Comissão a desenvolver avaliações do impacto na saúde, a fim de medir a carga 
das doenças cardiovasculares e da hipertensão arterial na produtividade económica 
europeia em todos os Estados-Membros, na sequência das Conclusões do Conselho sobre 
a "Saúde em todas as Políticas";

17. Congratula-se com o plano recentemente anunciado pela Comissão no sentido de 
desenvolver uma Estratégia no domínio da Saúde e insta a Comissão a salientar, nessa
estratégia, a necessidade de um acesso equitativo à prevenção, ao tratamento, ao 
diagnóstico e ao controlo das doenças para todos os europeus, independentemente da 
nacionalidade;

18. Insta a Comissão a informar os Estados-Membros sobre as possibilidades de 
financiamento disponíveis para métodos de rastreio e de prevenção das doenças 
cardiovasculares e da hipertensão arterial, bem como para futura investigação sobre as 
doenças cardiovasculares, designadamente através do 7º Programa-Quadro de 
Investigação, dos Fundos Estruturais e do Fundo Europeu de Desenvolvimento;

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos parlamentos dos Estados-Membros.
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