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B6-0000/2007

Resolução do Parlamento Europeu sobre a luta contra o cancro na União Europeia 
Alargada

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 152.° do Tratado, 

– Tendo em conta os artigos 163.º a 173.º do Tratado, 

– Tendo em conta o segundo Programa de Acção Comunitária no domínio da Saúde (2008-
2013)1, 

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão "Juntos para a saúde: uma abordagem 
estratégica para a UE (2008-2013)"2, 

– Tendo em conta o Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades em 
matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 2013)3, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º  1901/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativo a medicamentos para uso pediátrico4, 

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 2 de Dezembro de 2003, sobre o 
rastreio do cancro5, 

– Tendo em conta a sua Declaração Escrita sobre a necessidade de uma estratégia 
abrangente de controlo do cancro, aprovada em 27 de Setembro de 20076,  

– Tendo em conta a sua resolução sobre o cancro da mama na União Europeia alargada, 
aprovada em 25 de Outubro de 20067, 

– Tendo em conta o plano de acção comunitário de luta contra o cancro8, 

– Tendo em conta o artigo 88.º-A da Directiva 2001/83/CE, com a redacção que lhe foi dada 
pela Directiva 2004/27/CE que estabelece um código comunitário relativo aos 
medicamentos para uso humano)9,

                                               
1 JO L 301 de 21.11.2007, p. 3.
2 COM(2007)630 final.
3 JO L 412 de 30.12.2006, p. 1.
4 JO L 378 de 27.12.2006, p. 1.
5 JO L 327 de 16.12.2003, p. 34
6 DE 0052/2007.
7 TA(2006)0449 de 25.10.2006.
8 JO L 95 de 16.4.1996, p. 9.
9 JO L 136 de 30.4.2004, p. 34.
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– Tendo em conta a Decisão do Conselho, de 2 de Junho de 2004, relativa à celebração da 
Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde para a Luta Antitabaco1, 

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

A. Considerando que, de acordo com estimativas do Centro Internacional de Investigação do
Cancro (CIIC), um em cada três europeus recebe um diagnóstico de cancro ao longo da
vida e um em cada quatro europeus morre da doença, 

B. Considerando que em 2006 houve cerca de 2,3 milhões de novos casos de cancro e mais 
de 1 milhão de mortes por cancro na UE; considerando que a maior parte da mortalidade 
se registou em pessoas com cancro do pulmão, cancro colo-rectal e cancro da mama, 

C. Considerando que o envelhecimento da população é uma das razões para o aumento da 
incidência de cancro na União,  

D. Considerando que as taxas de mortalidade relativas às pessoas que morrem de cancro nos 
novos Estados-Membros são mais elevadas do que na UE-15, 

E. Considerando que as diferenças na qualidade das instalações de tratamento de cancro, nos
programas de rastreio, nas boas práticas com base científica, nos serviços de radioterapia e 
no acesso aos novos medicamentos contra o cancro explicam as grandes discrepâncias na 
taxa de sobrevivência de cinco anos para a maior parte dos cancros na Europa, 

F. Considerando que, durante a vigência do plano de acção da Comissão contra o cancro 
(1996-2002), foram registadas tendências favoráveis na mortalidade por cancro para 
diversas formas comuns de cancro em muitos países; 

G. Considerando que, segundo a OMS, pelo menos um terço de todos os casos de cancro é 
evitável, sendo a prevenção a estratégia mais rentável a longo prazo para o controlo desta 
doença; considerando que outro terço dos casos de cancro poderia ser curado se detectado 
cedo e tratado adequadamente, 

H. Considerando que, segundo dados da OCDE, actualmente apenas 3% em média do 
orçamento total dos países da OCDE para a saúde são gastos na prevenção, sendo 97% 
gastos em cuidados de saúde e tratamentos, 

I. Considerando que um programa nacional bem concebido e bem gerido de controlo do 
cancro faz baixar a incidência da doença e melhora a vida dos doentes oncológicos, 

J. Considerando que a elaboração de estatísticas harmonizadas por todos os 
Estados-Membros da UE é indispensável para assegurar a comparabilidade dos dados 
sobre o cancro, 

K. Considerando que há actualmente desigualdades no rastreio e no acompanhamento do 
cancro na UE, 

L. Considerando que a especialidade de oncologia médica não é reconhecida em todos os 
                                               
1 JO L 213 de 15.6.2004, p. 8.



PE398.457v01-00 4/5 RE\697649PT.doc

PT

Estados-Membros da UE, 

M. Considerando que a complexidade do cancro exige uma melhor comunicação entre o 
vasto leque de profissionais da saúde envolvidos no tratamento do doente; considerando
que a prestação de cuidados psicossociais aos doentes oncológicos pode melhorar a sua 
qualidade de vida, 

N. Considerando que os doentes de cancro têm actualmente um acesso desigual à informação 
sobre os medicamentos, 

1. Convida a Comissão a criar um Grupo de Trabalho sobre o Cancro, composto por 
membros da Comissão, do Conselho e do Parlamento Europeu e encarregado, mediante a 
realização de reuniões regulares, de recolher e trocar as melhores práticas para a 
prevenção, o rastreio e o tratamento, bem como estimular a melhoria do controlo do 
cancro na Europa; 

2. Solicita aos Estados-Membros que instaurem uma obrigação legal de declarar os casos de
cancro, com vista a assegurar a capacidade de avaliação de programas de prevenção, de 
despistagem, de tratamento e de sobrevivência destinados à população; 

3. Convida a Comissão a apoiar, no âmbito do segundo Programa de Acção no domínio da 
Saúde Pública, redes dos registos nacionais do cancro, a fim de realizar um estudo em 
toda a UE sobre as desigualdades na incidência do cancro e na sobrevivência ao mesmo; 

4. Solicita aos governos da República Checa e da Itália que ratifiquem a Convenção-Quadro 
para a Luta Antitabaco que entrou em vigor em Fevereiro de 2005, pois ainda não o 
fizeram; 

5. Convida a Comissão a incentivar e apoiar iniciativas que incluam uma ampla gama de 
partes interessadas com o objectivo de prevenir o cancro através da promoção de estilos 
de vida saudáveis, em particular no que respeita aos principais factores de risco, como o 
tabaco, o álcool, as dietas nocivas e a falta de actividade física, colocando uma forte
ênfase nas crianças e nos adolescentes; 

6. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam campanhas de informação 
sobre o rastreio do cancro junto do grande público e de todos os profissionais da saúde, 
bem como o intercâmbio das melhores práticas na utilização de medidas preventivas, 
como a vacina contra o HPV que protege as jovens do cancro do colo do útero; 

7. Solicita aos Estados-Membros que ainda o não fizeram que apliquem a Recomendação do 
Conselho sobre o Rastreio do Cancro e que criem programas de despistagem destinados a 
toda a população para os cancros da mama, do colo do útero e colo-rectal, de acordo com 
as orientações europeias relativas à garantia da qualidade; 

8. Solicita aos Estados-Membros que velem pela organização em todo o seu território de
equipas oncológicas multidisciplinares encarregadas de desenvolver o melhor plano de 
tratamento para os doentes e de melhorar a formação dos oncologistas e profissionais da 
saúde através do reconhecimento das necessidades psicossociais dos doentes, a fim de 
melhorar a sua qualidade de vida e de reduzir a sua ansiedade e depressão; 
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9. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que reconheçam a especialidade de oncologia 
médica e que assegurem a "formação contínua" desses especialistas de acordo com 
directrizes acordadas; 

10. Convida a Comissão e os Estados-Membros a incentivar e promover orientações em 
matéria de cuidados paliativos; 

11. Convida a Comissão a velar por que a legislação comunitária contenha incentivos para as 
empresas e também para os investigadores, a fim de assegurar o prosseguimento da
investigação em curso e de garantir novas gerações de medicamentos e tratamentos para o 
combate ao cancro e o seu controlo;

12. Convida a Comissão a assegurar, através das redes de profissionais da saúde, a difusão das
melhores práticas de tratamento e prestação de cuidados a fim de garantir que os cidadãos 
tenham acesso ao melhor tratamento disponível; 

13. Convida a Comissão a afectar verbas dos Fundos Estruturais e do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação à criação e financiamento de redes de referência para 
os cancros raros e os cancros que são difíceis de tratar, a fim de reunir os recursos e a 
especialização e melhorar o diagnóstico e o tratamento; 

14. Convida o Conselho e a Comissão a estabelecer uma norma da UE para a avaliação das 
novas abordagens terapêuticas inovadoras e a identificação das melhores práticas clínicas; 

15. Aguarda com interesse uma proposta da Comissão destinada a assegurar uma informação 
de boa qualidade, objectiva, fiável e não publicitária sobre os medicamentos; 

16. Convida a Comissão a rever a directiva relativa aos ensaios clínicos no sentido de fornecer 
mais incentivo à investigação académica sobre o cancro; 

17. Convida a Comissão a redigir uma Carta para a protecção dos doentes oncológicos e das 
pessoas com doenças crónicas no local de trabalho, no sentido de exigir que as empresas
possibilitem que os doentes continuem a trabalhar durante o tratamento e que regressem 
ao mercado de trabalho; 

18. Incentiva os novos Estados-Membros a fazer uma maior utilização dos Fundos Estruturais 
para melhorar as infra-estruturas de saúde, nomeadamente para apoiar a aplicação da 
Recomendação do Conselho sobre o rastreio do cancro; 

19. Manifesta o seu apoio à próxima Presidência eslovena da UE, que fez do cancro uma das 
suas prioridades para 2008; 

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e aos 
parlamentos dos Estados-Membros.
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