
Resumo para o público  
 

Luta contra a gripe A na UE – Comunicação da Comissão  
 

O QUE ESTÁ EM CAUSA? 

• No mês de Junho passado, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de 
pandemia causado por uma nova estirpe do vírus da gripe, o vírus A (H1N1), inicialmente 
conhecido por vírus da "gripe suína" ou "gripe mexicana".  

• A fim de minimizar os riscos de propagação em larga escala e os graves problemas daí 
decorrentes, é fundamental tomar medidas coordenadas de saúde pública a nível da UE e a 
nível internacional. 

• Na sua comunicação, a Comissão Europeia: 

o descreve os principais aspectos da coordenação das medidas de saúde pública 
a nível da UE e a nível internacional;  

o salienta algumas das eventuais repercussões económicas e sociais negativas da 
pandemia e a forma como a coordenação das medidas de saúde pública pode 
ajudar a minimizá-las.  

• A comunicação aborda também as seguintes questões:  
o estratégias de vacinação; 

o processos de autorização das vacinas e medicamentos antivirais; 

o aquisição conjunta de vacinas; 

o Informação do público e dos meios de comunicação social; 

o apoio aos países terceiros. 

8 RAZÕES PARA TOMAR MEDIDAS A NÍVEL DA UE 

• As pandemias ignoram fronteiras. Afectam não só a saúde pública, mas também as 
sociedades e economias da UE e do resto do mundo. 

• Nem todos os países europeus se encontram igualmente equipados ou preparados para lidar 
com uma pandemia deste tipo, pelo que uma abordagem das medidas de saúde pública 
devidamente coordenada à escala da UE pode ser extremamente benéfica para as 
autoridades públicas e para os cidadãos da UE.  

• O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças pode fornecer pareceres científicos 
e orientação de forma a assegurar uma utilização mais eficaz dos recursos nacionais 
destinados à avaliação científica. 

• A colaboração entre a Comissão, a Agência Europeia de Medicamentos (EMEA), a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) e a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) assegura que as medidas tomadas a nível da UE sejam consentâneas com as 
recomendações da OMS e as regras internacionais no domínio da saúde.  

• Uma abordagem coerente e concertada sobre questões como os conselhos a prestar aos 
viajantes ou o encerramento das escolas contribui para minimizar o impacto negativo das 
medidas de saúde pública noutros sectores da economia e da sociedade. 

• Os europeus querem saber como se devem proteger. As informações prestadas ao público e 
aos meios de comunicação social em todos os países devem ser coerentes, objectivas e 
actualizadas.  



• A coordenação entre os dadores europeus é a melhor forma de tirar o maior partido da ajuda 
concedida a outros países, nomeadamente aos países em desenvolvimento.  

• O Comité de Segurança da Saúde da UE pode contribuir para que mesmo os países com 
poucos recursos financeiros e estruturas menos eficientes possam adquirir as vacinas e os 
medicamentos antivirais de que necessitam. 

PARA QUANDO ESTÁ PREVISTA A ENTRADA EM VIGOR DA PROPOSTA? 

• A comunicação será apresentada em 12 de Outubro, numa reunião extraordinária dos 
Ministros da Saúde da UE. 
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