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RESUMO PARA O CIDADÃO 

Qual é o problema visado pela proposta? 

A segurança dos doentes que, segundo a definição, consiste em não os expor inutilmente a 
perigos reais ou potenciais no decurso da prestação de cuidados de saúde, é uma questão que 
tem vindo a suscitar uma preocupação crescente em todo o mundo. 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. Entre os acontecimentos adversos mais 
frequentes contam-se as infecções associadas aos cuidados de saúde, que anualmente afectam, 
em média, um em cada vinte doentes internados, erros terapêuticos, nomeadamente a 
administração de doses ou medicamentos incorrectos aos doentes, erros cirúrgicos, falhas 
técnicas de dispositivos médicos, erros de diagnóstico ou a intervenção nula ou inadequada 
em resposta a resultados de análises e testes. Grande parte dos danos infligidos aos doentes é 
passível de prevenção. 

Nos 27 Estados-Membros da UE, a percepção dos acontecimentos adversos verificados nos 
respectivos sistemas de saúde varia, o que se reflecte nos diferentes níveis de recursos 
aplicados para resolver o problema. A Comissão já tomou medidas concretas em muitos 
domínios para responder à questão da segurança dos doentes. No entanto, os esforços 
envidados no contexto da segurança dos doentes orientaram-se sobretudo para fontes 
específicas de risco, como a segurança dos medicamentos, os dispositivos médicos e a 
resistência aos agentes antimicrobianos. Com base nessas iniciativas, a presente proposta 
pretende constituir uma abordagem integrada que preconiza medidas enérgicas para abordar a 
questão da segurança dos doentes a nível da UE e a melhoria das medidas que permitam 
reduzir todas as causas possíveis de danos aos doentes nos Estados-Membros.  

Qual a abordagem adoptada? 

A comunicação da Comissão e a proposta de recomendação do Conselho sobre a segurança 
dos doentes, incluindo a prevenção e o controlo de infecções associadas aos cuidados de 
saúde, têm por objectivo conseguir o empenhamento político de todos os países da UE para 
dar resposta aos problemas de segurança dos doentes. Espera-se que os Estados-Membros 
apliquem individual ou colectivamente, com o apoio da Comissão, uma série de 
recomendações tendentes à adopção de medidas práticas para melhorar a segurança dos 
doentes. 

Porque se justifica a intervenção comunitária? 

A UE pode apoiar os Estados-Membros nos esforços que estes envidem para melhorar a 
segurança dos doentes, bem como coordenar as suas acções. Em especial, a intervenção 
comunitária dá peso político e visibilidade à questão da segurança dos doentes, propicia 
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economias de escala através da recolha de dados e do intercâmbio de melhores práticas à 
escala comunitária e pode envidar esforços para garantir a sustentabilidade das acções em 
matéria de segurança dos doentes empreendidas ao nível da UE. 

Como funciona a proposta? 

Esta iniciativa não prejudica quaisquer competências dos Estados-Membros no domínio da 
saúde. Uma recomendação do Conselho é um instrumento jurídico que dá aos 
Estados-Membros a liberdade suficiente para organizarem os serviços nacionais de saúde 
como sempre o fizeram, mas tentando dar resposta ao desafio de melhorar a segurança dos 
doentes e reduzir as infecções associadas aos cuidados de saúde, da forma que mais se adeqúe 
aos seus sistemas de saúde.  

Qual a data prevista para a entrada em vigor da proposta? 

A proposta será apresentada em breve ao Conselho de Ministros e ao Parlamento Europeu 
para análise e debate. Nesta fase, não se pode prever com exactidão qualquer data para a 
conclusão do processo. A Comissão espera que o mesmo seja célere para que se possa 
usufruir das vantagens o mais rapidamente possível. 

Fim 


