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Introdução 
Em 2008, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) publicou, no total, 21 documentos 
científicos. É de destacar a publicação Programa-quadro de acção de luta contra a tuberculose na União Europeia, 
orientações sobre as opções em termos de políticas de introdução da vacinação contra o vírus do papiloma 
humano (HPV) e os dois relatórios de vigilância: Relatório epidemiológico anual sobre doenças transmissíveis na 
Europa 2008 e Vigilância de VIH/SIDA na Europa – 2007. Este último relatório foi produzido, pela primeira vez, em 
conjunto com a Delegação Regional Europeia da Organização Mundial de Saúde (OMS EURO) e abrange a situação 
na UE e nos países do EEE (Espaço Económico Europeu), assim como a situação nos restantes 23 países da região 
abrangida pela OMS EURO. 

Foram compilados resumos de documentos seleccionados do ECDC, como os referidos acima, de modo a torná-los 
disponíveis aos decisores políticos em todos os idiomas da UE. Estes documentos reflectem o espírito das 
publicações originais, apesar de ser eventualmente possível que algumas nuances importantes se tenham perdido 
no processo de elaboração de resumos. Os leitores que desejem uma perspectiva mais detalhada devem consultar 
o texto integral dos documentos, que se encontram disponíveis em: http://ecdc.europa.eu/en/Publications. 

Encontra-se em Anexo uma lista de todas as publicações do ECDC em 2008. A totalidade das publicações está 
disponível por via electrónica, a partir da hiperligação acima indicada, incluindo uma breve descrição do respectivo 
conteúdo. Uma selecção de relatórios encontra-se também disponível na versão impressa. Para receber uma cópia 
impressa dos mesmos, é favor enviar uma mensagem de correio electrónico para publications@ecdc.europa.eu. 

http://ecdc.europa.eu/en/Publications/�
mailto:publications@ecdc.europa.eu�
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Relatório técnico 
1. Revisão das actividades de controlo da clamídia nos 
países da UE 
(Publicado em Maio de 2008) 

Este relatório ilustra o âmbito e os resultados do projecto de rastreio da clamídia denominado Screening for 
Chlamydia Review in Europe (SCREen), indiscutivelmente, o maior estudo realizado até à data sobre as actividades 
de controlo da clamídia na UE. O projecto foi executado entre Novembro de 2006 e Agosto de 2007, tendo-se 
procedido à recolha de dados em Estados-Membros da UE, países candidatos à UE, Estados-Membros da EFTA 
(European Free Trade Association) e EUA. 

Por meio de um inquérito postal realizado em todos os Estados-Membros da UE e países candidatos, assim como 
de visitas aprofundadas aos países, abrangendo funcionários de saúde pública e prestadores de cuidados de saúde 
em Estados-Membros seleccionados, o SCREen recolheu informação detalhada sobre o diagnóstico da clamídia, o 
rastreio da clamídia, a gestão de casos, estudos de prevalência da clamídia e uma série de outros tópicos de 
saúde pública relacionados. O projecto proporciona uma compreensão profunda das estratégias que os sistemas 
nacionais de saúde pública estão a desenvolver para deter a maré de infecções por clamídia. 

A finalidade geral do projecto foi realizar uma revisão dos programas e das actividades de controlo da clamídia nos 
Estados-Membros e estabelecer recomendações para reforçar a prevenção e o controlo da clamídia na região. Os 
objectivos específicos foram: 

• recolher informação sistemática sobre as actividades de saúde pública relacionadas com o controlo de C. 
trachomatis nos Estados-Membros e estados candidatos à UE, nos países vizinhos da Europa e nos EUA; 

• coligir informação dos mesmos países sobre indicadores demográficos e económicos, sistemas de saúde, 
prevalência da clamídia e inquéritos sobre comportamentos sexuais; 

• criar uma base de dados electrónica como repositório dos dados; 
• recolher informação pormenorizada sobre as actividades de controlo da clamídia numa selecção de 

Estados-Membros europeus; e 
• elaborar recomendações para o ECDC, relativas a acções de saúde pública e a investigação. 

Dos 34 países seleccionados, obtiveram-se respostas de 29 países da Europa e dos EUA (taxa geral de resposta de 
88%). Não foram recebidos dados do Chipre, Eslováquia, Polónia e Croácia. Entre os resultados mais importantes 
do inquérito, podem referir-se as seguintes: 

• 17 dos 29 países europeus que participaram tinham pelo menos um documento de orientação da prática 
clínica publicado, recomendado por um organismo nacional, que abordava alguns aspectos relativos à 
gestão de casos de pessoas infectadas com clamídia. Três Estados-Membros da UE (Bulgária, Grécia e 
Finlândia) encontravam-se na fase de publicação ou desenvolvimento de orientações.  

• em todos os países participantes havia disponibilidade de testes para clamídia em consultórios ou clínicas 
de ginecologia; em 23 países faziam parte dos cuidados de saúde primários. Em cinco países, era possível 
obter testes para clamídia em farmácias ou em pontos de venda de medicamentos não sujeitos a receita 
médica.  

• nos locais onde o parceiro foi informado, segundo os dados comunicados, esta acção foi iniciada com maior 
frequência pelos próprios médicos ou pelo encaminhamento para uma consulta numa clínica especializada.  

• em todos os países, menos um, encontravam-se disponíveis, até certa medida, testes de amplificação de 
ácidos nucleicos. Em nove países, menos de 50 % das amostras foram testadas por meio de testes de 
amplificação de ácidos nucleicos.  

• a maioria dos países possuía um sistema de notificação de infecções por clamídia às autoridades de saúde 
pública, mas cerca de um terço dos mesmos não publicava estes dados com regularidade.  

• em 13 países, encontram-se disponíveis os dados de rotina sobre complicações clínicas que podem ser 
causadas por clamídia.  

• foram conduzidos inquéritos sobre o comportamento sexual e a prevalência de clamídia em oito países; em 
sete países, foram realizados inquéritos sobre a prevalência da clamídia na população.  

Com o objectivo de categorizar os países, o projecto SCREen desenvolveu igualmente uma tipologia das 
actividades de controlo da clamídia, com base nos princípios de controlo de infecções sexualmente transmissíveis. 
As categorias de actividades de controlo da clamídia foram: sem actividade organizada (13 países: Bulgária, 
Eslovénia, Espanha, Finlândia, Grécia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Portugal, Roménia, Suíça e 
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Turquia); gestão de casos (cinco países: Áustria, República Checa, Alemanha, Itália e Lituânia); procura de casos 
(três países: Bélgica, França e Hungria); testes oportunistas (seis países: Dinamarca, Estónia, Islândia, Letónia, 
Noruega e Suécia); rastreio organizado (dois países: Holanda e Reino Unido (apenas Inglaterra). 

Os resultados indicaram que existiam dois países europeus com programas de rastreio da clamídia, um com um 
programa activo (Inglaterra, Reino Unido, oportunista) e o segundo com um programa-piloto (Holanda, pró-
activo). Mais nove países comunicaram a existência de planos para introduzir programas de rastreio, com 
organização oportunista, proactiva ou cuja organização ainda não se encontra decidida. Cinco destes países 
encontram-se no grupo que não possui ainda Orientações Técnicas relativas à gestão de casos de clamídia. Além 
disso, a Estónia e a Letónia restringem o rastreio da clamídia às mulheres grávidas, e em duas regiões da 
Dinamarca, são enviados anualmente, por correio, convites para o rastreio da clamídia aos grupos etários de  
18–19 anos ou 21–22 anos. 

Esta tipologia desenvolvida pelo projecto SCREen poderá ser utilizada, no futuro, para monitorizar a intensidade 
das actividades de controlo da clamídia ao nível dos países e para auxiliar na tomada de decisões sobre as 
actividades a reforçar ou a introduzir. 
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Orientações do ECDC 
2. Orientações relativas à introdução de vacinas contra HPV 
nos países da UE 
(Publicado em Janeiro de 2008) 

Este documento estabelece as bases científicas para a introdução de vacinas contra o vírus do papiloma humano 
(HPV), de modo a auxiliar os Estados-Membros da União Europeia (UE) a tomar decisões em termos de políticas a 
implementar. Destaca as questões a ter em consideração e proporciona uma lista de opções relativas a políticas 
possíveis no que respeita a cada uma destas questões.  

Estas orientações foram desenvolvidas por um Painel Científico de peritos, estabelecido e coordenado pelo ECDC, 
e foram revistas pelo Fórum Consultivo do ECDC. 

O cancro cervical e as infecções por vírus do papiloma humano na União Europeia 
A seguir ao cancro da mama, o cancro cervical é o segundo tipo de cancro mais comum, afectando mulheres com 
idades compreendidas entre os 15 e os 44 anos, na União Europeia. Todos os anos existem cerca de 33 000 casos 
e 15 000 mortes de cancro cervical na UE. A causa principal de cancro cervical é a infecção persistente do tracto 
genital por um tipo de vírus do papiloma humano (HPV) de risco elevado. 

As infecções genitais por HPV são muito comuns e adquiridas pouco tempo após o início da actividade sexual. A 
maioria destas infecções é resolvida espontaneamente. No entanto, infecções persistentes com um tipo de HPV de 
alto risco podem causar alterações celulares no colo do útero, as quais podem resultar em cancro cervical. Os 
tipos de HPV de alto risco estão também associados a outros cancros anogenitais e da cabeça e pescoço, tanto em 
homens como em mulheres. Alguns tipos de HPV de baixo risco causam verrugas genitais tanto em homens como 
em mulheres. 

A vacina contra o vírus do papiloma humano 
Duas vacinas profiláticas contra o HPV foram licenciadas na Europa: a vacina quadrivalente Gardasil® (Sanofi 
Pasteur MSD) e a vacina bivalente Cervarix® (GlaxoSmithKline Biologicals). Ambas as vacinas são constituídas por 
partículas semelhantes aos vírus e não são infecciosas. As duas vacinas apresentam um bom perfil de segurança. 
Ambas protegem contra HPV de alto risco dos tipos 16 e 18, os quais se estima serem responsáveis por 73% dos 
casos de cancro cervical na Europa. O Gardasil também protege contra os tipos 6 e 11 do HPV, os quais causam a 
maioria dos casos de verrugas genitais. Em ensaios de fase III de grande dimensão foi demonstrado que ambas 
as vacinas previnem mais de 90% das lesões pré-cancerosas associadas aos tipos 16 e 18 de HPV em mulheres 
sem contacto prévio com o vírus. As vacinas são administradas em três doses, durante um período de seis meses. 

As vacinas contra o HPV e o rastreio do cancro cervical 
Provou-se que programas bem organizados de rastreio do cancro cervical, que atingem uma elevada cobertura e 
incluem o seguimento eficaz e o tratamento de mulheres que apresentem resultados citológicos anormais, 
reduzem a incidência de cancro cervical em mais de 80%. Os programas de rastreio organizado são mais bem 
sucedidos que os rastreios oportunistas no que respeita a atingir as mulheres com maior risco, ao estabelecimento 
de mecanismos para o controlo da qualidade e à monitorização de medidas padronizadas de actividade e impacto. 

A vacina contra o HPV oferece uma ferramenta nova e complementar para melhorar o controlo do cancro cervical. 
No entanto, esta vacina não elimina a necessidade de rastreio do cancro cervical, mesmo nas mulheres vacinadas 
contra os tipos 16 e 18 do HPV, que ainda se encontram em risco de o contrair devido a outros tipos de alto risco. 
As autoridades nacionais devem continuar a empreender esforços no sentido de organizar e melhorar a cobertura 
e a qualidade dos programas de rastreio, independentemente da introdução da vacina. Organizar programas de 
rastreio onde não existem parece ser prioritário. 

As vacinas contra o HPV terão impacto sobre a efectividade dos programas de rastreio existentes, os quais 
necessitarão de ser monitorizados de perto. A vacinação alargada terá como resultado alguma redução nas 
anomalias citológicas relacionadas com o HPV. Da mesma forma, as mulheres vacinadas poderão ter uma falsa 
sensação de segurança, o que pode resultar numa redução da frequência dos rastreios. As mulheres devem ser 
informadas e motivadas para participarem nos programas de rastreio, mesmo sendo vacinadas. Um dos desafios 
mais importantes será conseguir uma sinergia entre a vacinação e o rastreio de forma custo-efectiva e com o 
máximo benefício para as mulheres.  
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Quem deve ser vacinado? Determinação das populações-alvo para vacinação 
contra o HPV 
Para optimizar o impacto das novas vacinas na doença associada ao HPV, o principal grupo-alvo para vacinação de 
rotina são as raparigas com idades imediatamente anteriores à idade em que a actividade sexual (logo, as 
infecções por HPV) começa a ser comum nesse grupo. O estabelecimento da idade de vacinação abaixo desta 
idade não preveniria muitas infecções e deve ser evitado até que existam evidências de que a vacina tem uma 
protecção de longa duração (mais de 15-20 anos). Campanhas de vacinação de repescagem de raparigas 
ligeiramente mais velhas e mulheres jovens, ao mesmo tempo que se inícia um programa de vacinação de rotina, 
acelerará provavelmente o impacto do programa de vacinação e aumentará os benefícios da vacinação a curto 
prazo. 

Factores específicos de cada país serão importantes na determinação da idade exacta para a vacinação de rotina, 
bem como as idades para qualquer vacinação de repescagem. Estes factores incluem: a idade média do início da 
actividade sexual, a prevalência específica por idades das infecções por HPV (quando disponível), as estratégias de 
organização da vacinação e a aceitação da vacina pelo grupo-alvo (e respectivos encarregados de educação).  

A vacinação selectiva, apenas de grupos de “alto risco”, parece ser pouco prática e menos eficaz que a vacinação 
de todas as raparigas. No entanto, o potencial papel de uma vacinação selectiva/oportunista de alguns indivíduos 
de alto risco, para além da vacinação de rotina, pode necessitar de uma reflexão futura. 

Opções estratégicas para a administração da vacina contra o HPV nos países da UE 
A vacinação nas escolas é provavelmente a opção de menor custo para a administração de vacinas contra o HPV 
em raparigas pré-adolescentes. No entanto, questões locais, tais como a existência ou não de serviços de saúde 
escolar, os meios de financiamento da aquisição da vacina e respectiva administração, bem como a obtenção do 
consentimento parental podem afectar a viabilidade desta abordagem. 

A vacinação clínica ou realizada nos consultórios médicos é uma opção adicional ou alternativa, disponível 
universalmente, para a administração da vacina contra o HPV. Esta poderá ser uma opção mais dispendiosa do 
que a vacinação baseada na escola, podendo igualmente existir maior dificuldade na monitorização da 
administração da vacina. 

As clínicas de saúde sexual e reprodutiva e outras clínicas médicas disponibilizadas especificamente para as 
mulheres, podem ser locais importantes para a vacinação. No entanto, as raparigas poderão não frequentar estas 
clínicas antes do início da actividade sexual, pelo que estas poderão ser úteis, principalmente, para as campanhas 
de vacinação de repescagem para adolescentes mais velhas e mulheres. Poderão existir outros locais para a 
administração da vacina contra o HPV a raparigas de comunidades “mais difíceis de atingir” e para a imunização 
oportunista quando as raparigas visitam os serviços médicos por outras razões. A sua utilização poderá melhorar 
as taxas de cobertura vacinal. 

Ao planear a estratégia de vacinação contra o HPV devem ser tomados em consideração os programas de 
vacinação já existentes para adolescentes e outras actividades de promoção da saúde em curso. Sempre que a 
vacinação seja proporcionada, é vital que se passe a mensagem de que a vacinação é um complemento, e não 
uma substituição, aos programas de rastreio do cancro cervical. 

Modelação dos custos e resultados da vacinação contra o HPV 
A vacinação contra o HPV deve ser avaliada não só pela sua eficácia, mas também de um ponto de vista 
económico. A avaliação económica pretende determinar se o custo incorrido pela sociedade para salvar um ano de 
vida ajustado pela sua qualidade (quality-adjusted life year ou QALY) devido à vacinação contra o HPV é 
semelhante ao de outras intervenções comuns geralmente aceites no sector dos cuidados de saúde. 

As avaliações económicas não são totalmente exportáveis devido à variabilidade dos custos e dos sistemas de 
prestação de cuidados de saúde nos diversos países. Desta forma, deverá ser empreendido um esforço, em cada 
país, para efectuar uma avaliação deste tipo (tendo também em conta o tipo de rastreio do cancro cervical 
implementado) antes de ser tomada uma decisão com base na melhor estratégia para prevenir o cancro cervical. 

As avaliações económicas realizadas até à data parecem indicar que a vacinação contra o HPV de raparigas pré-
adolescentes (com ou sem vacinação de repescagem nos grupos etários mais velhos) tem um perfil de custo-
eficácia aceitável. Os resultados são mais favoráveis quando são utilizados modelos de simulação dinâmica, em 
que o efeito da vacinação sobre as taxas de transmissão é também tomado em consideração. 

Monitorização e avaliação do impacto da vacinação contra o HPV 
Numa avaliação após licençiamento das vacinas contra o HPV será necessário determinar a taxa de cobertura 
vacinal,, a adesão, a eficácia e a efectividade a longo prazo das vacinas, a integração da vacinação com outras 
estratégias, tais como os rastreios organizados do cancro cervical, bem como a segurança da vacina. A 
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coordenação entre a monitorização da vacina e os programas de controlo do cancro será decisiva para a avaliação 
do impacto da vacina e dos seus benefícios em comparação com outras intervenções de prevenção existentes, tais 
como o rastreio. 

Métodos para avaliar o impacto das vacinas em parâmetros clinicamente relevantes da doença poderiam incluir a 
vigilância da infecção por tipos de HPV incluídos na vacina, lesões pré-cancerosas ou cancros, através de 
laboratórios estabelecidos ou recentemente desenvolvidos ou através de registos citológicos ou de cancro. 

Também já foram propostos ensaios de fase IV para a avaliação do impacto na saúde pública da vacina contra o 
HPV. Estes poderão proporcionar mais informações sobre a incidência de células anormais e pré-cancerosas, bem 
como a incidência e a mortalidade devida ao cancro. Estes ensaios poderiam igualmente ser úteis na avaliação da 
potencial integração do rastreio do cancro cervical com os programas de vacinação. A monitorização baseada no 
registo sistemático da vacinação contra o HPV e a ligação com estudos que utilizem os registos relevantes de 
cuidados de saúde podem ser utilizados para avaliar a eficácia da vacina em condições de campo. 

O conjunto mínimo de informações para monitorizar a vacinação contra o HPV deverá incluir dados sobre a 
cobertura vacinal, monitorização de eventos adversos na sequência da vacinação e, pelo menos, uma vigilância 
sentinela do impacto sobre as lesões pré-cancerosas. 

3. Grupos de risco prioritários para vacinação contra a gripe 
(Publicado em Agosto de 2008) 

A pedido da Comissão Europeia, o ECDC efectuou uma revisão científica em matéria de saúde pública 
relativamente aos grupos de risco para a gripe1

• descrever os grupos de risco recomendados para imunização nos países da UE/EEE, juntando alguns 
detalhes de outros grupos para os quais a vacinação é recomendada/oferecida; 

 e a outros grupos aos quais é recomendada/oferecida a 
imunização contra a gripe sazonal na Europa. Os objectivos específicos deste estudo foram:  

• resumir a evidência científica que suporta a recomendação da vacinação aos grupos de risco; 
• sugerir uma ordem de prioridades, dentro dos grupos de risco, na UE, com base em critérios 

transparentes; 
• estimar, o número aproximado de pessoas incluídas em grupos de risco nos países da UE e 
• identificar áreas para trabalho futuro, incluindo investigação e desenvolvimento. 

As descrições dos grupos de risco para a gripe e de outros grupos a quem a imunização é actualmente 
recomendada/oferecida provêm de um inquérito realizado em 2008 pelo projecto VENICE (Vaccine European New 
Integrated Collaboration Effort), num trabalho em associação com o ECDC. Em conformidade com os critérios 
desenvolvidos pelo ECDC/VENICE, os grupos de risco devem ser grupos bem definidos que tenham demonstrado 
maior probabilidade para o desenvolvimento de doença grave do que outros. Adicionalmente, deverão existir 
evidências publicadas de que o seu risco de infecção foi reduzido pela imunização. No que respeita ao primeiro 
critério, o trabalho foi dificultado pelo facto de não existir actualmente uma vigilância de rotina na Europa 
relativamente à morbilidade e mortalidade associadas às formas graves de gripe. Foram tidos em conta critérios 
de saúde ocupacional (imunização primária de profissionais de saúde), sem benefício demonstrado para os 
doentes, mas foi-lhes atribuída menor importância, à excepção de um grupo de profissionais, os prestadores de 
cuidados a pessoas idosas em lares, onde existem boas evidências de que esta acção protege os utentes. Por fim, 
foi observado o grau de consenso entre os países da UE.  

A análise da literatura indica que existem dois grupos de risco em que a imunização anual de rotina com a vacina 
contra a gripe sazonal é justificável com base em fundamentos científicos e de saúde pública na Europa. Estes 
são:  

● grupos etários mais idosos, em geral com idade igual ou superior a 65 anos e 
● pessoas com doenças crónicas, em particular doenças que se enquadram nas seguintes categorias:  

− doenças respiratórias crónicas; 
− doenças crónicas cardiovasculares; 
− doenças metabólicas crónicas; 
− doenças renais e hepáticas crónicas; 
− pessoas com deficiência imunitária (congénita ou adquirida); 
− pessoas jovens sujeitas a terapêutica com salicilatos a longo prazo; e 
− pessoas com doenças que comprometem a função respiratória. 

                                                                 
 
1 Os grupos de risco para a gripe são aqui definidos como os grupos de pessoas que mais provavelmente sofrerão de doença 
grave se forem infectadas e que se sabe beneficiarão da vacinação devido à redução do risco de infecção. 
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Estes são também os únicos grupos de risco relativamente aos quais existe consenso em todos os países da União 
Europeia. A definição exacta do grupo etário dos idosos é algo arbitrária (acima dos 64 anos, acima dos 59 anos, 
etc.). Alguns países afastam-se já do critério “acima dos 64 anos”, dependendo das circunstâncias e das análises 
nacionais. 

Existem bons argumentos para recomendar/oferecer a imunização a dois grupos de risco adicionais: mulheres 
grávidas e crianças (definidas de forma variada como “com idade inferior a dois anos” ou “idade inferior a cinco 
anos”). No entanto, relativamente a ambos os grupos, existe apenas informação limitada disponível na Europa, 
tanto no que respeita ao risco como à efectividade, não havendo ainda um consenso europeu. Não existem dados 
suficientes para estes dois grupos poderem ser identificados como grupos de risco ao nível da UE. À medida que 
mais informações e dados forem ficando disponíveis, estes grupos terão de ser reavaliados. É especialmente 
importante que os dados sobre o impacto da imunização nestes grupos sejam recolhidos de modo a que se possa 
atingir um consenso após novas avaliações. 

Existem também grupos aos quais a imunização é frequentemente recomendada/oferecida, mas que não 
constituem grupos de risco e em relação aos quais não existem argumentos fortes em termos de saúde pública. 
Por exemplo, existe um consenso considerável na UE de que todos os profissionais de saúde em contacto com 
doentes devem ser imunizados por motivos de saúde ocupacional (proteger os trabalhadores). Existem fortes 
evidências, baseadas em ensaios, de que a imunização dos profissionais que prestam cuidados a pessoas idosas 
em lares residenciais beneficia indirectamente os doentes, protegendo-os contra as formas graves de infecção 
pelo vírus da gripe. No entanto, é de notar que a maioria dos profissionais de saúde na Europa recusa tais ofertas 
de imunização. Não existem boas evidências dos benefícios de recomendar/oferecer a imunização a pessoas que 
residem com indivíduos pertencentes aos dois principais grupos de risco.  

Estimatimaram-se aproximadamente os números e percentagens de pessoas que pertencem aos dois principais 
grupos de risco nos países da UE. Este estudo aplicou uma metodologia que sugeriu que os países da UE 
actualmente necessitam de imunizar, todos os anos, cerca de 25% das suas populações, dado que estas 
pertencem a pelo menos um dos dois principais grupos de risco. Outras estimativas nacionais resultaram em 
percentagens semelhantes. Os valores nacionais variam entre 19% e 28%, dependendo da percentagem de 
pessoas idosas na população de cada país. O valor total para a UE é estimado em cerca de 125 milhões de 
pessoas, divididas em dois terços (cerca de 84 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos), e um 
terço (cerca de 41 milhões de pessoas mais jovens com doenças crónicas). Estes números irão aumentar 
inexoravelmente com o tempo devido ao envelhecimento das populações e ao sucesso da medicina moderna em 
permitir a pessoas com doenças crónicas viverem vidas mais longas e produtivas. 

Este estudo recomenda várias prioridades para o desenvolvimento e investigação na Europa:  

• desenvolvimento da vigilância: vigilância de rotina de manifestações graves de gripe na Europa 
(hospitalizações e mortes); 

• monitorização de rotina da efectividade da vacinação contra a gripe, em especial na redução do risco de 
doença grave e morte devido a gripe; 

• estimativa do peso da doença em mulheres grávidas e crianças, bem como a avaliação do impacto da 
imunização de mulheres grávidas e crianças de todas as idades na Europa; 

• outras investigações para demonstrar se a imunização de profissionais de saúde e de membros do 
agregado familiar reduz ou não o risco de pessoas vulneráveis pertencentes aos dois principais grupos de 
risco; 

• desenvolvimento de projectos para uma promoção mais forte da imunização contra a gripe entre os 
profissionais de saúde, tanto para seu benefício próprio como para o benefício dos seus doentes; 

• investigações específicas sobre se as pessoas infectadas pelo VIH na Europa têm maior risco de doença 
grave por infecção com gripe, bem como estudos semelhantes relativos a outras patologias mais comuns 
tais como a asma ligeira; 

• estudos sobre o impacto na saúde e o aspecto económico da imunização contra a gripe, por exemplo, de 
pessoas acima do limiar da idade de imunização, reconhecendo que países diferentes precisam de 
estabelecer os seus próprios limites etários; 

• investigação do impacto da imunização transversal a todos os grupos, de modo a determinar qualquer 
benefício indirecto da redução dos níveis gerais de transmissão.  
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Relatórios de vigilância 
4. Relatório epidemiológico anual sobre doenças 
transmissíveis na Europa 2008 – Relatório sobre o estado 
das doenças transmissíveis na UE e nos países do EEE/EFTA 
(Publicado em Dezembro de 2008) 

O ECDC publica todos os anos o seu Relatório Epidemiológico Anual da Europa (REA). A segunda edição, publicada 
em 2008, contém uma síntese sobre a vigilância das doenças transmissíveis a partir de 2006, na forma de um 
quadro com pequenos comentários, e proporciona uma descrição das ameaças agudas à saúde humana, 
resultantes de doenças transmissíveis em 2007. Além disso, o relatório incide também sobre uma descrição 
detalhada de infecções associadas aos cuidados de saúde (IACS), incluindo a resistência aos antimicrobianos.  

As principais ameaças relacionadas com doenças transmissíveis na UE não se alteraram desde a edição anterior 
deste relatório e incluem as seguintes:  

• Resistência aos antimicrobianos; 
• Infecções associadas aos cuidados de saúde; 
• Infecção por VIH; 
• Infecção pneumocócica; 
• Gripe (potencial pandémico e epidemias sazonais anuais);  
• Tuberculose.  

PRINCIPAL TÓPICO DESTA EDIÇÃO  

Infecções associadas aos cuidados de saúde (IACS) 
A vigilância das infecções associadas aos cuidados de saúde na Europa é realizada pela rede IPSE (Improving 
Patient Safety in Europe) (2005–Junho de 2008), que inclui a vigilância de infecções em locais cirúrgicos (Hospitals 
in Europe Link for Infection Control through Surveillance, HELICS-SSI) e a vigilância de unidades de cuidados 
intensivos (HELICS-ICU). 

Em 2006, a incidência de infecções em locais cirúrgicos permaneceu estável quando comparada com a de  
2004–05, excepto no caso de cirurgias de prótese da anca, relativamente às quais se observou uma tendência de 
redução significativa; de 2,2 % em 2004 para 1,6 % em 2005 e 1,3 % em 2006 (p = 0,039). 

Dos 51 621 doentes que permaneceram mais do que dois dias em unidades de cuidados intensivos, 
6,8 % adquiriram pneumonia. A incidência variou entre 1,5 % em doentes não ventilados até 22,2 % em doentes 
ventilados durante uma ou mais semanas. O microrganismo isolado com mais frequência nas pneumonias 
adquiridas em UCI foram Pseudomonas aeruginosa e, em infecções sanguíneas adquiridas em UCI, estafilococos 
coagulase-negativos.  

A vigilância de infecções associadas aos cuidados de saúde foi alargada em 2006, Este processo continuará a ser 
alargado depois da transição dos componentes de vigilância da rede IPSE para o ECDC em 2008.  

Em termos gerais, em 2006, as taxas de infecções associadas aos cuidados de saúde permaneceram estáveis na 
Europa. No entanto, persistem diferenças substanciais entre os países no que respeita às actividades de vigilância, 
pelo que se deve sublinhar a necessidade de harmonizar os métodos.  

Resistência aos antimicrobianos (RAM) 
Os dados sobre resistência aos antimicrobianos provêm do Sistema Europeu de Vigilância da Resistência aos 
Antimicrobianos (EARSS, do inglês European Antimicrobial Resistance Surveillance System), uma rede dedicada à 
vigilância da RAM na Europa. 

Streptococcus pneumoniae  
Em 2006, a maioria dos países do Norte da Europa apresentava níveis de não susceptibilidade de S. pneumoniae 
abaixo dos 5 %, enquanto que nos países Mediterrâneos e do Sul da Europa, a proporção de não susceptibilidade 
de S. pneumoniae variava entre 7 % e > 25 %.  
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Staphylococcus aureus  
Em 2006, as estirpes de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA, do inglês Methicilin-resistant 
Staphylococcus aureus) continuaram a propagar-se na Europa, em países com um nível endémico elevado, médio 
e reduzido. De 31 países, 15 (principalmente países do Sul da Europa, Reino Unido e Irlanda) notificaram uma 
proporção de todos os isolamentos de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, de 25 % ou superior, 
verificando-se a estabilização destas proporções em alguns dos países com nível endémico elevado. No Norte da 
Europa, a percentagem de MRSA permaneceu < 4 %.  

Escherichia coli  
O aumento do nível de resistência às fluoroquinolonas na Europa foi particularmente alarmante.  

Pseudomonas aeruginosa  
Em 2006, quase um quinto dos isolamentos de P. aeruginosa invasiva apresentava resistência a três ou mais 
antibióticos, em particular nos países do Sul da Europa.  

RESUMO DA VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 2006  

VIH, infecções sexualmente transmissíveis, hepatite B e C, e VIH 
Em 2006, a infecção por VIH manteve-se uma questão importante de saúde pública na Europa, com a notificação 
de mais de 25 000 novos casos diagnosticados em 29 países (excluindo Itália, Espanha e Liechtenstein), 
resultando numa incidência geral de 6 em 100 000. Existe uma grande diversidade entre os países no que respeita 
à epidemiologia da infecção por VIH. Um número crescente de casos de VIH eram notificados em alguns países da 
Europa: principalmente a Estónia, Letónia, Luxemburgo, Portugal e Reino Unido. Por outro lado, o número de 
novos casos de SIDA comunicados na UE e nos países do EEE/EFTA foi de 7035, traduzindo-se numa taxa de 
1,4 por 100 000 e correspondendo a uma redução de mais de um terço desde 1999.  

O contacto heterossexual (53 %) foi o modo predominante de transmissão do VIH. No entanto, cerca de 
40 % dos mesmos foram diagnosticados em pessoas com origem em países que apresentam uma epidemia 
generalizada. Se esses casos forem excluídos, o modo predominante de transmissão são as relações sexuais entre 
homens (37 %).  

Um número elevado de pessoas portadoras de VIH na UE continua sem saber que está infectado. Este facto 
sublinha a necessidade de realizar esforços para aumentar a adesão aos testes de VIH.  

Infecções sexualmente transmissíveis 
Em 2006, a infecção por Chlamydia trachomatis continuou a ser a IST (infecção sexualmente transmissível) 
notificada com maior frequência (e a doença de notificação mais frequente na Europa, em termos gerais), 
representando quase um quarto de milhão de casos notificados pelos 22 Estados-Membros da UE e do EEE/EFTA 
que possuem vigilância para esta doença. A taxa notificada foi de 92 por 100 000.  

Em 2006, foi referida a descoberta de uma nova variante de Chlamydia trachomatis na Suécia, a qual não era 
detectada pelos testes comerciais comuns disponíveis. Esta descoberta motivou a realização de um estudo em que 
se procurou esta nova variante em outros Estados-Membros, mas parece que esta ainda se encontra 
principalmente confinada à Suécia.  

Em 2006, foi licenciada a primeira vacina contra a infecção pelo vírus do papiloma humano.  

Gripe 
Em 2006, verificaram-se os primeiros casos de gripe aviária [A(H5N1)] altamente patogénica em aves selvagens e 
aves domésticas na União Europeia. No entanto, no decorrer de 2006, não foram comunicados casos de infecção 
em seres humanos por A(H5N1) na UE; apenas se registou um caso de infecção por uma estirpe aviária de baixa 
patogenicidade H7 num trabalhador de uma exploração aviária no Reino Unido. Ainda assim, um pacote alargado 
de legislação sobre saúde animal assegurou uma resposta consistente à crescente ameaça que o vírus A(H5N1) 
representa para os Estados-Membros da UE. Dado que se manteve principalmente um vírus aviário, a rápida 
identificação e erradicação da infecção nas aves, em especial nas explorações de aves domésticas, permaneceu a 
defesa de primeira linha para os seres humanos.  

Tuberculose 
A incidência da tuberculose (TB) continuou a decrescer nas populações autóctones de quase todos os 
Estados-Membros, onde é principalmente uma doença de pessoas idosas, reactivada após uma infecção primária 
há muitas décadas. No entanto, as alterações demográficas, políticas e sócio-económicas recentes na Europa, tal 
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como o aumento das migrações, têm afectado a situação. Como resultado, a TB está-se a tornar mais comum 
entre os migrantes, os sem-abrigo, os pobres que vivem em bairros degradados das cidades, reclusos, pessoas 
que vivem com o VIH e consumidores de drogas na UE.  

Além do mais, existem áreas com níveis elevados de tuberculose resistente a medicamentos, principalmente 
devido a regimes de tratamento incompletos ou mal desenhados.  

Doenças preveníveis pela vacinação 
Desde a introdução da vacina contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) na infância, no esquema de vacinação 
universal, na maioria dos países da UE, a incidência de doença invasiva causada por Hib diminuiu acentuadamente 
e continua a ser baixa na totalidade da população dos países da UE (em 2006, menos do que 1 por 100 000).  

Vários países europeus adicionaram a vacina pneumocócica conjugada 7 (PCV7) aos seus esquemas de vacinação, 
pelo menos para os grupos de alto risco. Este facto levantou preocupações sobre a possibilidade de os serótipos 
comuns serem gradualmente substituídos por serótipos não cobertos pela PCV7, como já foi observado nos 
Estados Unidos. Isto reforça a importância da implementação de sistemas de vigilância que cubram não só a 
doença, como também a distribuição de serótipos.  

Apesar da tendência decrescente geral a que se tem vindo a assistir na última década, o sarampo ainda era uma 
prioridade de saúde pública em 2006, com mais de 7000 casos confirmados e seis mortes notificadas. Vários 
eventos demonstraram também, muito claramente, o elevado potencial do sarampo para provocar surtos.  

Em 2006, a maioria dos países da UE utilizava a vacina contra a tosse convulsa acelular (aP). Depois de um 
período de estabilidade, a taxa de notificação parece ter aumentado ligeiramente em alguns países da UE desde 
2003.  

Doenças transmitidas pela alimentação e pela água  
Campylobacter continua a ser o agente patogénico gastro-entérico mais frequentemente notificado na UE e nos 
países do EEE/EFTA, apresentando uma incidência de quase 40 casos por 100 000, apesar de parecer existir um 
ligeiro declínio nos números entre 2005 e 2006.  

As infecções por Escherichia coli produtora de verotoxina/shigatoxina (VTEC/STEC) parecem também estar em 
declínio, apresentando uma taxa de notificação em 2006 ligeiramente superior a 1 caso por 100 000, apesar de 
alguns países notificarem números substancialmente superiores, especialmente em crianças jovens.  

RESUMO DAS AMEAÇAS EM 2007  
Em 2007, o ECDC monitorizou 168 ameaças, das quais:  

• 142 (85 %) eram novas;  
• 21 foram abertas em 2006 e ainda se encontravam activas em 2007;  
• cinco foram abertas em 2005 e ainda se encontravam activas em 2007;  
• 66 ameaças exigiram um seguimento activo pelo ECDC;  
• 10 delas resultaram numa avaliação da ameaça detalhada, que foi enviada aos Estados-Membros da UE e à 

Comissão Europeia, através do sistema de alerta rápido e de resposta (EWRS, do inglês Early Warning and 
Response System).  

Em geral, em 2007, as ameaças com interesse para a UE permaneceram dispersas. As doenças transmitidas pela 
alimentação e pela água continuam a ser a fonte mais comum das ameaças monitorizadas na UE. De referir que, 
em 2007, se verificou um aumento significativo das ameaças relacionadas com a tuberculose, em particular 
eventos relacionados com a tuberculose multirresistente (MDR) e a tuberculose extensivamente resistente (XDR), 
assim como a exposição de co-passageiros a doentes com tuberculose que viajam enquanto se encontram 
infecciosos.  

A maioria das ameaças identificadas como tendo um impacto potencial na UE em 2007 foi comunicada através do 
EWRS ou através das redes europeias concebidas para esse fim (Grupo de Trabalho Europeu para o Estudo de 
Infecções por Legionella – EWGLI, do inglês European Working Group for Legionella Infections – no caso da 
doença dos legionários e rede internacional para a vigilância de infecções gastrointestinais – ENTERNET, do inglês 
International Surveillance Network for the Enteric Infections – no caso de doenças transmitidas pela alimentação e 
pela água). O EWRS tem demonstrado continuamente ser uma ferramenta eficaz na coordenação da 
implementação atempada de medidas de saúde pública pelos Estados-Membros da UE para conter ameaças 
confirmadas. Em 2007, o ECDC começou a desenvolver uma plataforma de comunicação em toda a UE, para 
detecção sistemática de eventos (Epidemic Intelligence). 
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CONCLUSÕES 
As prioridades em relação à prevenção e ao controlo de doenças transmissíveis na UE não se alteraram 
substancialmente desde a edição anterior do REA.  

Por um lado, as áreas de preocupação, incluindo as patologias com um peso consistentemente elevado, continuam 
a ser as mesmas. Além das seis principais ameaças referidas no início deste resumo, os números elevados da 
infecção por clamídia e por campylobacter são merecedores da nossa atenção.  

Por outro lado, nalgumas áreas específicas, tais como algumas doenças preveniveis pela vacinação (incluindo Hib), 
verifica-se uma redução da incidência, sendo os níveis de incidência de outras doenças preveníveis pela vacinação 
(p. ex. a difteria) extremamente baixos – cerca de 0,1 casos por 100 000. No entanto, os Estados-Membros da UE 
encontram-se ainda longe de atingir os objectivos estabelecidos pelos programas de eliminação de doenças, em 
especial no que se refere ao sarampo.  

A qualidade dos dados em que estas conclusões se baseiam está ainda longe de ser perfeita, devendo investir-se 
um esforço considerável na melhoria da vigilância de doenças transmissíveis na União Europeia. Acima de tudo, 
deve referir-se que ainda existem grandes problemas no que se refere à comparabilidade dos dados dos vários 
Estados-Membros, o que obviamente reduz a utilidade, ao nível europeu, dos dados recolhidos.  

É necessário explorar novas abordagens ao fornecimento de dados para o estabelecimento de prioridades no 
campo das doenças transmissíveis, incluindo estimativas do peso actual e futuro das doenças transmissíveis.  

Olhando para o futuro, torna-se óbvio que algumas tendências de longo prazo irão afectar o panorama das 
doenças transmissíveis na UE, tais como:  

• o envelhecimento da população da UE;  
• as alterações ambientais, incluindo as alterações climáticas;  
• o aumento das viagens e das migrações; e  
• as alterações sociais.  

Para que seja possível obter dados válidos que permitam edificar uma política de saúde comum, deverá manter-se 
a monitorização contínua do peso e das tendências das doenças transmissíveis na UE.  

5. Vigilância de VIH/SIDA na Europa 
(Publicado em Dezembro de 2008) 

Pontos-chave 
A infecção por VIH continua a ser uma questão de saúde pública de grande importância na Europa, existindo 
evidências do aumento da transmissão do VIH em vários países europeus. 

• Em 2007, foram notificados 48 892 novos diagnósticos de infecção por VIH por 49 dos 53 países na região 
europeia da OMS (dados relativos à Áustria, Itália, Mónaco e Federação Russa não disponíveis). As taxas 
mais elevadas foram notificadas pela Estónia, Ucrânia, Portugal e República da Moldávia. Foram notificados 
5244 casos de SIDA por 48 países (dados relativos a Itália, Cazaquistão, Mónaco, Federação Russa e 
Ucrânia não disponíveis). 

• Em 2007, foram notificados 26 279 novos casos diagnosticados de infecção por VIH nos países da União 
Europeia e da Associação Europeia de Comércio Livre (neste relatório referido como UE/EFTA) (dados 
relativos à Áustria e Itália não disponíveis). Na UE/EFTA, as taxas mais elevadas foram notificadas pela 
Estónia, Portugal e Letónia; as taxas mais baixas foram notificadas pela Eslováquia, República Checa e 
Roménia. 

• Na UE/EFTA, os modos predominantes de transmissão da infecção por VIH parecem ser as relações sexuais 
entre homens, seguido pelo contacto heterossexual. Cerca de 40 % dos casos notificados de transmissão 
heterossexual foram diagnosticados em indivíduos com origem em países nos quais existe uma epidemia 
generalizada de VIH/SIDA. 

• Nas três áreas geográficas da região europeia da OMS, a utilização de drogas injectáveis é ainda o principal 
modo de transmissão na região Leste, enquanto que no Centro o modo predominante de transmissão do 
VIH é o contacto heterossexual, apesar de também ter aumentado o número de casos de VIH notificados 
entre homens que têm relações sexuais com homens. Na zona ocidental, se excluídos os casos de pessoas 
originárias de países em que existe uma epidemia generalizada, o modo predominante de transmissão são 
as relações sexuais entre homens, seguido pelo contacto heterossexual. 
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• Em geral, e apesar da notificação incompleta, o número de novos diagnósticos de infecção por VIH 
aumentou em 2007, enquanto que o número de casos de SIDA diagnosticados continuou a diminuir na 
região europeia da OMS tomada como um todo, apesar de no Leste o número de casos de SIDA ter 
continuado a aumentar. Desde 2000, tendo como base os 44 países que apresentaram dados de vigilância 
sobre o VIH de forma consistente, a taxa de notificação de novos diagnósticos de VIH por milhão de 
habitantes quase duplicou, de 39 por milhão em 2000 para 75 por milhão em 2007. 

• Entre 2003 e 2007, o número total de testes de VIH executados anualmente por motivos de diagnóstico, 
excluindo testes anónimos não relacionados e testes de dadores de sangue, aumentou na maioria dos 
países. 

• Os dados aqui apresentados têm algumas limitações, em particular devido à ausência de dados relativos a 
vários países. Este facto limita as conclusões que podem ser tiradas a respeito da dimensão da epidemia de 
VIH e SIDA na Europa. Se estes dados tivessem sido tidos em consideração, os números totais de casos 
em 2007 poderiam aproximar-se do dobro. 

Recomendações para a vigilância de VIH/ SIDA  
Os dados de vigilância de VIH/SIDA são fundamentais para monitorizar as tendências da epidemia de VIH e para 
avaliar a resposta a nível da saúde pública. Por conseguinte, todos os países da Europa devem: 

• implementar sistemas nacionais de notificação de VIH e SIDA caso-a-caso e assegurar que os dados 
colhidos são completos e notificados atempadamente;  

• melhorar a qualidade dos dados comunicados, em especial no que respeita às vias prováveis de 
transmissão; e  

• promover uma vigilância do VIH abrangente, incluindo vigilância de rotina dos comportamentos e estudos 
de prevalência do VIH. 

Recomendações de saúde pública 
As intervenções para controlar a epidemia devem basear-se em evidências e ser adaptadas ao país e à área 
geográfica. A partir dos dados de vigilância disponíveis, é razoável recomendar o seguinte: 

• Leste: as intervenções para controlar o VIH entre os consumidores de drogas injectáveis deve constituir o 
pilar das estratégias de prevenção do VIH; devem ser igualmente reforçadas as medidas para prevenir a 
transmissão heterossexual, especialmente dirigidas a pessoas com parceiros de alto risco. 

• Centro: a prevenção deve ser adaptada às circunstâncias de cada país, de modo a manter as suas 
vantagens epidemiológicas. 

• Ocidente: as intervenções para controlar o VIH entre homens que têm relações sexuais com homens deve 
constituir o pilar das estratégias de prevenção do VIH, por exemplo, a renovação de campanhas de sexo 
seguro dirigidas a homens que têm relações sexuais com homens; as intervenções para a prevenção, o 
tratamento e os cuidados devem ser adaptadas de modo a abrangerem as populações migrantes. 

• Os testes de VIH devem ser promovidos em todas as sub-regiões, para assegurar o acesso precoce ao 
tratamento e ao aconselhamento ajudando a prevenir ou a reduzir a transmissão,ulterior bem como a 
melhorar os resultados do tratamento a longo prazo para os indivíduos afectados. 
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Relatórios especiais 
6. Programa-quadro de acção de luta contra a tuberculose 
na União Europeia 
(Publicado em Março de 2008) 

A tuberculose (TB) é uma grave doença infecciosa nos seres humanos, normalmente adquirida através da inalação 
de bactérias em gotículas produzidas por um portador de doença pulmonar. Embora exista um tratamento eficaz, 
o tratamento inadequado ou o seu cumprimento insuficiente podem ter como consequência a cura falhada, 
recaídas precoces ou o desenvolvimento de formas de TB resistentes aos medicamentos.  

Na UE, a incidência da TB tem vindo a decair consistentemente ao longo das últimas décadas. Os valores 
registados nos 27 da UE contam-se entre os mais reduzidos do mundo, embora sejam mais elevados do que 
noutros países industrializados como os EUA e a Austrália. Contudo, não há espaço para complacência, pois há 
algumas décadas atrás foi descrita uma situação epidemiológica favorável semelhante em vários países, da qual 
resultou uma diminuição da sensibilização para o problema e a redução dos recursos e serviços dedicados à 
prevenção e controlo da TB. Em consequência dessa desmobilização de meios, registou-se a reemergência da 
doença, potenciada pela epidemia do VIH e pelo desenvolvimento da tuberculose multirresistente (TB-MR). Esta 
situação obrigou à renovação de esforços nos programas de controlo e actividades, que asseguram o diagnóstico 
precoce, a disponibilidade de uma terapêutica adequada e a conclusão dos tratamentos.  

Perante esta situação, em Março de 2007, o Comissário Europeu responsável pela Saúde, Markos Kyprianou, 
solicitou ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) que desenvolvesse uma proposta de 
plano de acção de luta contra a tuberculose (TB) na UE.  

O objectivo de longo prazo do programa-quadro de acção de luta contra a tuberculose consiste em controlar e por 
fim eliminar a TB na UE. A maioria das actividades que visam a redução do peso da tuberculose baseiam-se nos 
esforços nacionais, e as instituições da UE apoiam os Estados-Membros na sua acção. Os objectivos do plano são 
os seguintes:  

• aumentar a sensibilização da classe política e do público em geral para o problema da TB como uma 
questão de saúde pública na UE; 

• apoiar e reforçar os esforços dos Estados-Membros da UE na luta contra a TB, de acordo com a situação 
epidemiológica nacional e os respectivos desafios; 

• contribuir para o controlo da TB na UE através do apoio aos países de origem dos casos importados. 

A presente proposta baseia-se em quatro princípios: assegurar cuidados de saúde rápidos e de qualidade para 
todos, reforçar a capacidade dos sistemas de saúde, desenvolver novos instrumentos e desenvolver parcerias e 
colaboração com países e parceiros. Oito áreas de desenvolvimento estratégico foram organizadas em torno 
destes princípios. Resumindo, os objectivos/acções recomendados em relação a cada uma destas oito áreas são: 

Área 1. Empenho no controlo da TB, sensibilização para a TB e capacidade dos 
sistemas de saúde  
1. Aumentar o empenho político e a dotação de recursos dos Estados-Membros aos planos de controlo da TB 

no quadro das estratégias globais de saúde pública. 
2. Reforçar a capacidade dos sistemas de saúde dos Estados-Membros para realizarem actividades de 

controlo e eliminação da TB.  

Área 2. Vigilância 
1. Avaliar as características epidemiológicas e a disseminação da TB na população ao longo do tempo e do 

espaço, nos Estados-Membros e na Europa como um todo.  
2. Acompanhar o desempenho das actividades de controlo da TB e introduzir esta informação no ciclo da 

tomada de decisão, permitindo as intervenções adequadas para a melhoria dos planos nacionais e 
europeus de luta contra a TB. 

3. Identificar e descrever populações vulneráveis com risco acrescido de TB e prognóstico desfavorável, que 
devem ser objecto de actividades de saúde pública específicas. 
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Área 3. Serviços laboratoriais 
1. Desenvolver e implementar serviços laboratoriais modernos e de alta qualidade, que dêem resposta às 

necessidades clínicas, de saúde pública e de investigação no âmbito da TB. 
2. Garantir serviços laboratoriais seguros, rigorosos e de qualidade, bem como pessoal devidamente 

qualificado para realizar o trabalho. 
3. Assegurar o investimento para a sustentabilidade dos serviços laboratoriais a longo prazo.  

Área 4. Cuidados de saúde no âmbito da TB rápidos e de qualidade para todos 
1. Diagnosticar rapidamente todos os casos e assegurar um tratamento da TB e cuidados de saúde 

adequados. 
2. Adaptar as intervenções a situações epidemiológicas e grupos vulneráveis específicos, a fim de assegurar a 

máxima efectividade no controlo da TB a todos os níveis. 
3. Atingir uma aplicação consistente das medidas de gestão de surtos. 
4. Garantir resposta às necessidades específicas de cuidados de saúde de todos os doentes de TB. 

Área 5. TB-MR e XDR (TB extensivamente resistente) 
Os objectivos seguintes são dirigidos a todos os Estados-Membros, mas deve ser prestada especial atenção nos 
países com os problemas mais graves de TB-MR e XDR.  

1. Optimizar e reforçar a vigilância e o acompanhamento da TB-MR e XDR.  
2. Num contexto de reforço dos serviços laboratoriais da TB, melhorar especificamente os serviços de testes 

de sensibilidade a medicamentos antituberculosos na UE. 
3. Melhorar a gestão e cuidados a doentes com TB-MR ou XDR, incluindo o controlo da infecção e o rastreio 

de contactos/práticas profilácticas. 
4. Melhorar o acesso e a disponibilidade de medicamentos de primeira e segunda linhas, garantindo uma 

utilização racional dos medicamentos antituberculosos. 

Área 6. Co-infecção TB/ VIH 
1. Reduzir o peso da co-infecção TB/VIH na UE através do reforço da colaboração entre os planos da TB e do 

VIH/SIDA ou entre os serviços competentes no sistema de saúde. 
2. Promover actividades de investigação e estudos clínicos ao nível da UE no domínio da co-morbilidade de 

TB/VIH. 

Área 7. Novos instrumentos para o controlo da TB 
1. Definir as prioridades na investigação básica, aplicada e operacional na UE. 
2. Disponibilizar financiamento e coordenação. 

Área 8. Desenvolver parcerias e colaboração com países 
1. Manter a TB entre as principais prioridades políticas, técnicas e de investigação da UE e das instituições 

públicas nacionais, tendo em conta outras prioridades que disputam recursos limitados.  
2. Ajudar a eliminar a estigmatização, garantir a detecção precoce e rápida da TB, da TB MDR e da TB XDR, 

bem como incentivar as pessoas a procurar tratamento em conformidade com a “Carta dos direitos dos 
doentes com tuberculose”.  

3. Garantir que o tratamento subsequente dos casos esteja disponível e, acessível,, seja comportável e 
adequado e - o mais importante – que tenha sucesso.  

4. Aprofundar o desenvolvimento conjunto de formas de colaboração e coordenação entre o ECDC, a CE, 
países individuais, a OMS e outros parceiros. 

7. Vigilância de doenças transmissíveis na União Europeia, 
uma estratégia a longo prazo: 2008–2013 
(Publicado em Maio de 2008) 

A presente visão e estratégia, a longo prazo, para a futura vigilância de doenças transmissíveis na UE, foi 
desenvolvida para ajudar a dirigir as decisões relativas ao desenvolvimento, a longo prazo, do sistema de 
vigilância europeu. Esta estratégia cobre os anos até 2013, estando alinhada com o plano estratégico multi-anual 
do ECDC (aprovado pelo Conselho de Administração do ECDC em Junho de 2007). Além disso, prevêem-se efeitos 
sinérgicos com a estratégia laboratorial do ECDC. 
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A estratégia tenta definir os termos e o âmbito da vigilância, os seus alvos e objectivos, assim como os seus 
requisitos organizacionais. Delineia também as formas de apoio aos Estados-Membros e apresenta um plano de 
implementação. 

O objectivo geral é contribuir para a redução da incidência e prevalência das doenças transmissíveis na Europa ao 
fornecer dados, informação e relatórios relevantes para a saúde pública aos decisores, profissionais e 
trabalhadores da saúde, num esforço de promover acções que resultem na prevenção e controlo atempados de 
doenças transmissíveis na Europa. A elevada solidez e a boa comparabilidade dos dados de doenças transmissíveis 
dos Estados-Membros são fundamentais para atingir este objectivo. 

Uma abordagem mais coordenada à vigilância irá: 

● melhorar a comparabilidade regional dos dados; 
● reduzir a complexidade da vigilância na Europa; 
● permitir executar a vigilância de forma sinérgica; 
● evitar a duplicação do trabalho; 
● a longo prazo, proporcionar evidências de saúde pública de melhor qualidade, graças à obtenção de dados 

mais relevantes e fiáveis; 
● facilitar o reforço dos sistemas de vigilância nacionais; 
● ser, muito provavelmente, mais eficiente e sustentável a nível económico; 
● permitir uma maior facilidade no acesso e utilização dos dados; 
● reforçar a detecção e a monitorização de surtos internacionais; 
● contribuir para o reforço das capacidades; e 
● assegurar a inclusão de doenças nas agendas da vigilância e da investigação, de acordo com as prioridades 

europeias. 

O ECDC está a desenvolver um sistema de vigilância de doenças infecciosas baseado em indicadores, a nível 
europeu, intitulado “O Sistema Europeu de Vigilância” (The European Surveillance System -TESSy). O sistema 
TESSy será um instrumento valioso para a recolha, a validação, o armazenamento e a divulgação de dados de 
vigilância dos Estados-Membros da UE e países do EEE. Inicialmente, o TESSy irá recolher um conjunto reduzido 
de variáveis nucleares importantes para a vigilância de rotina dos casos de doenças infecciosas. Logo que o TESSy 
seja aceite pela generalidade dos utilizadores e esteja a ser utilizado como base de dados regional padrão, os 
objectivos, a longo prazo, do ECDC, de continuar a reduzir a complexidade e o volume de trabalho para todos os 
participantes, serão apoiados pela: 

● padronização da colheita de dados de vigilância de doenças infecciosas; 
● disponibilização de um local único para a notificação e o acesso aos dados para os Estados-Membros; 
● padronização dos relatórios baseados nos dados de vigilância; e 
● disponibilização de uma síntese consistente e de fácil acesso sobre a situação corrente na UE. 

O problema actual da dupla notificação de algumas doenças, com várias organizações regionais envolvidas na 
vigilância das doenças — como a OMS/Europa ou o EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction – Centro Europeu Para a Monitorização das Drogas e da Toxicodependência) — será também abordado, 
com o objectivo de reduzir e possivelmente eliminar a duplicação de esforços. 

Será necessário um procedimento provisório que estabeleça os princípios de colaboração relativos ao intercâmbio 
de dados entre o ECDC e os Estados-Membros, e entre o ECDC e as Redes Dedicadas a Doenças (DSN, do inglês 
Disease-Specific Networks), de modo a definir, com clareza, o papel dos fornecedores e dos utilizadores dos 
dados, tanto nos Estados-Membros como no ECDC (e outros intervenientes, como por exemplo a OMS). Este 
procedimento provisório deverá também incluir os procedimentos de publicação dos resultados da análise dos 
dados, entre outros detalhes. Com base na experiência deste procedimento provisório será estabelecido um 
procedimento final, mais detalhado, de longo prazo, com os parceiros envolvidos. 

A colaboração futura com os peritos de doenças específicas (nomeados pelos Organismos Competentes) será 
estruturada da seguinte forma: as doenças/agentes patogénicos serão divididos em seis grupos principais. Dentro 
de qualquer destes seis grupos ou task forces quando necessário, serão estabelecidos subgrupos mais focalizados 
em determinada doença. Serão organizadas reuniões anuais para cada um destes seis grupos principais, em que 
serão discutidas as questões relevantes para a vigilância de cada grupo de doenças. Se necessário, serão 
realizados, em simultâneo, simpósios mais específicos, em “sessões paralelas”. Será estabelecido um grupo de 
coordenação para cada um dos seis principais grupos de doenças/task forces. Cada um destes grupos irá assumir 
muitas das funções anteriormente asseguradas pelos grupos directores das DSN. 

A existência de bons serviços laboratoriais nos países é essencial para o reforço da vigilância ao nível da UE. O 
ECDC irá basear-se no trabalho já desenvolvido e apoiar o reforço das capacidades laboratoriais dos 
Estados-Membros, países do EEE/EFTA e países candidatos, em colaboração com a Comissão, os Organismos 
Competentes para o ECDC e os Pontos Focais Nacionais para a Microbiologia dos Estados-Membros. 



 
 
 
 
Resumo das principais publicações 2008  ECDC CORPORATE 

 

 
 

16 
 
 
 

O ECDC irá trabalhar arduamente para assegurar que todos os países tenham disponibilidade de serviços 
laboratóriais nacionais de referência (LNR), quer directa quer indirectamente, capacitando todos os países para a 
confirmação do diagnóstico, o isolamento e a caracterização subsequente dos agentes patogénicos — como base 
para a notificação de casos confirmados e prováveis, em situações normais e de emergência. O ECDC irá 
estabelecer uma ligação com estes LNR de modo a ajudá-los a integrar os seus dados com os dados 
epidemiológicos (e clínicos) ao nível nacional. A garantia de qualidade dos métodos laboratoriais é essencial para 
assegurar dados válidos e correctos, sendo que as normas europeias serão também promovidas durante este 
período. 

O ECDC irá implementar a sua estratégia de vigilância em duas fases: a primeira fase será um período de 
transição que se prolongará até 2010 e estará principalmente focada na integração gradual da actual vigilância de 
doenças transmissíveis das DSN na União Europeia, no ECDC; durante a segunda fase (2010–2013), o ECDC terá 
assumido a responsabilidade total pela vigilância e poderá, subsequentemente, focar-se no desenvolvimento e na 
consolidação de sistemas com a mais elevada qualidade possível para a Europa. 

Para que a estratégia e os seus objectivos permaneçam relevantes e actualizados, esta será revista pelos 
Estados-Membros e outros parceiros fundamentais, de modo a permitir a incorporação de estratégias emergentes 
e novas evidências,, conforme seja necessário. 
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Relatórios de reuniões 
8. Doenças infecciosas e determinantes sociais 
(Reunião realizada em Abril de 2007, relatório publicado em Fevereiro de 2008) 

Este relatório refere-se a um workshop que teve como tema os determinantes sociais das doenças infecciosas, 
organizado pelo ECDC e no qual participaram investigadores dos campos das doenças infecciosas e determinantes 
sociais. Os principais objectivos do workshop foram: 

• avaliar a importância das desigualdades sociais no peso das doenças transmissíveis; 
• identificar melhores práticas para enfrentar as desigualdades no domínio da saúde, a utilizar no campo da 

prevenção ou gestão das doenças infecciosas; 
• desenvolver estratégias e medidas para combater as desigualdades no domínio da saúde, causadas por 

determinantes sociais. 

O relatório centra-se nos principais temas e áreas de discussão do workshop, estando organizado em cinco 
secções principais: 

• determinantes sociais das doenças transmissíveis; 
• questões relativas a doenças específicas; 
• intervenções dirigidas ao combate às desigualdades sociais; 
• políticas destinadas a ultrapassar as desigualdades sociais; e 
• identificação das acções prioritárias. 

Durante o workshop, foi observado que existe um fosso social em termos de peso das doenças transmissíveis, que 
é pelo menos tão grande como o que existe a nível das doenças não transmissíveis. Esta desigualdade poderá até 
ser superior no que respeita a grupos e infecções específicos. Apesar de, em geral, os grupos marginalizados 
serem os mais afectados, o gradiente social não se reflecte em todas as infecções da mesma maneira: os grupos 
sócio-económicos mais elevados poderão correr um maior risco de adquirir determinadas infecções devido a 
determinados comportamentos de alto risco. 

Existe uma clara necessidade de saber mais sobre o peso das doenças transmissíveis na Europa, por forma a 
determinar quais devem ser as prioridades de avaliação, investigação, intervenções e alterações das políticas. Este 
exercício de mapeamento foi colocado em marcha, por exemplo, no que respeita à TB. 

Uma das recomendações resultantes do workshop foi a de complementar a vigilância das doenças infecciosas com 
um ou dois determinantes sociais. Isto poderá proporcionar conhecimentos básicos; conhecimentos mais 
detalhados poderão então ser obtidos a partir de inquéritos. Poderão incluir-se marcadores biológicos de doenças 
infecciosas em inquéritos de saúde padrão, possivelmente no contexto de inquéritos europeus. 

Uma outra conclusão do workshop foi o facto de os determinantes sociais já não fazerem parte das prioridades de 
investigação. É necessário que estes sejam de novo incluídos, dada a lacuna existente a nível dos conhecimentos 
sobre os determinantes sociais que promovem as infecções em diferentes regiões e populações. Um parâmetro 
importante, apesar de frequentemente ignorado, é o contexto no qual as populações vivem e trabalham. Os 
factores de risco das doenças infecciosas não são factores de risco individuais, e os agentes patogénicos podem 
ser diferentes entre grupos sócio-económicos. Deverá maximizar-se a utilização dos dados existentes para 
explorar os determinantes sociais das doenças infecciosas. As áreas específicas em que se identificou a 
necessidade de mais investigação são as populações migrantes, a redução de estigmas e os processos sociais e 
políticos que influenciam as desigualdades no domínio da saúde. 

Uma necessidade específica identificada durante a reunião foi uma base de dados de boas intervenções. O 
objectivo de uma tal base de dados seria assegurar um bom fluxo da informação, em especial de regiões que não 
publicam muita dessa informação, mas que possuem uma grande experiência. 

A educação na área da saúde foi considerada prioritária para a acção política de duas formas. A educação na área 
da saúde deverá ter uma prioridade elevada na agenda dos políticos da área da educação, iniciando-se nos grupos 
etários mais jovens e prolongando-se daí em diante. Esta educação na área da saúde deverá incluir uma 
perspectiva dos determinantes sociais das questões relacionadas com a saúde, de modo a permitir que as 
gerações futuras possam influenciar o processo político. A aprendizagem deve incluir os efeitos da segregação 
social sobre a saúde, conferir capacidades específicas de defesa contra os riscos para a saúde e permitir que as 
pessoas pensem por si próprias e influenciem a sua própria exposição aos factores de risco. Em segundo lugar, a 
formação sobre determinantes sociais nos cursos de medicina, enfermagem, sociologia, etc. precisa de ser 
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reforçada. Os futuros profissionais de saúde precisam de ser envolvidos no debate e promover a mudança nos 
determinantes a montante. O campo da saúde pública deve contribuir para o debate sobre as desigualdades 
sociais e a sua influência sobre a saúde. 

Existe uma clara prioridade de destacar os determinantes macro-sociais e de trabalhar com sectores externos ao 
campo da saúde pública (político, social, de engenharia, etc.). Para ajudar no patrocínio desta causa, é necessário 
que os alvos sejam pensados e debatidos. Podem utilizar-se bons exemplos da história de todos os países 
europeus. O ECDC pode desempenhar um papel importante como agente de promoção da importância das 
desigualdades no controlo das doenças transmissíveis. 

9. Workshop sobre alterações ambientais e doenças 
infecciosas 
(Reunião realizada em Março de 2007, relatório publicado em Maio de 2008) 

Objectivos da reunião 
● rever as evidências relacionadas com as implicações das alterações climáticas e ecológicas globais no peso 

das doenças transmissíveis na Europa; 
● discutir as competências de saúde pública necessárias para fazer frente às alterações climáticas e às 

ameaças na área das doenças infecciosas; e 
● identificar necessidades a nível de investigação. 

Alterações climáticas 
O Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) afirma que o clima se encontra em mudança; 
esperam-se temperaturas mais elevadas, elevação do nível do mar e eventos climáticos mais extremos. Estas 
alterações afectam o ecossistema, a água, a agricultura, o desenvolvimento sócio-económico e, por conseguinte 
— directa ou indirectamente — a saúde da população. As alterações climáticas e outras alterações ecológicas 
podem afectar a distribuição das doenças infecciosas de várias formas. Todos os participantes concordaram que o 
“acordo de composição constante” — o tipo de alterações climáticas com o qual já nos encontramos 
comprometidos — requer uma acção imediata. 

Ameaças de doença 
Os participantes na reunião discutiram as implicações das alterações climáticas e outras alterações ambientais 
relacionadas, ao nível das doenças transmitidas por vectores, roedores, água, alimentos e ar. Apesar de as 
evidências serem escassas, chegou-se às seguintes conclusões: 

• Várias doenças transmitidas por vectores e roedores foram identificadas como podendo potencialmente 
alterar a sua distribuição devido a alterações climáticas (temperatura, eventos meteorológicos extremos, 
sazonalidade) e factores ambientais (utilização da terra, ecossistemas, desflorestação, hidrologia, 
biodiversidade). Estas incluem doenças arbovirais tais como o dengue, o chikungunya, vírus do Nilo 
Ocidental (West Nile) e, potencialmente, a malária. A densidade e a distribuição de roedores também são 
afectadas pelas condições climatéricas. 

• A Europa deve preparar-se para as doenças importadas transmitidas pela água, tais como a cólera, surtos 
localizados devidos a eventos de precipitação extrema, assim como para problemas de saúde relacionados 
com o extravasamento de resíduos e águas residuais. As alterações potenciais da frequência de doenças 
diarreicas foram também identificadas como importantes. Os grupos com maior risco incluem os pobres, os 
idosos, os muito jovens, grupos marginalizados, viajantes expostos no estrangeiro, e as pessoas 
imunocomprometidas ou que sofrem de uma patologia pré-existente.  

• As doenças transmitidas pelos alimentos foram revistas no que respeita às mudanças dos comportamentos 
humanos e dos padrões de contacto entre animais domésticos e selvagens, em especial durante condições 
de seca. 

• A exacerbação da asma e da doença pulmonar obstrutiva crónica foi identificada como sendo a principal 
influência das alterações climáticas sobre a saúde respiratória. Considerou-se que a prevalência elevada 
destas patologias as torna bons marcadores sentinela para a detecção do impacto das alterações 
climáticas. 
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Competências de saúde pública 
Reuniu consenso entre os participantes a ideia de que as competências necessárias são as competências nucleares 
da saúde pública e representam valores que existem — ou que deveriam existir — em todos os países. Outros 
pontos acordados: 

• O reforço das capacidades para lidar com novas ameaças na área das doenças infecciosas relacionadas 
com as alterações climáticas pode ser visto como uma forma de fortalecer a saúde pública mais 
amplamente. De particular importância foi a necessidade de coordenação do trabalho intersectorial e 
interagências. 

• As quatro áreas de competências da saúde pública abordadas foram a vigilância, a investigação, a 
segurança e as políticas. Já existem estratégias de vigilância em relação a alguns problemas causados 
pelas alterações climáticas, porém, subsistem ainda lacunas na área das doenças infecciosas. 

• Um primeiro passo necessário seria o de efectuar uma avaliação do risco que possa identificar factores de 
risco e grupos vulneráveis. Esta estabeleceria uma plataforma de evidências para a elaboração de 
orientações técnicas de saúde pública/clínicas e recomendações para a implementação de políticas.  

• As lacunas existentes nos conhecimentos entomológicos constituem um importante obstáculo. Alargar a 
formação em entomologia poderá rectificar este problema. 

• Não existe um sistema de monitorização abrangente, mas o grupo concordou que não havia a necessidade 
de estabelecer um sistema que cobrisse toda a Europa, dado que muitas das doenças que podem constituir 
potenciais ameaças são raras na maioria das áreas.  

• O consenso recaiu sobre uma abordagem de “resposta de acordo com a necessidade”. Esta abordagem 
centra-se na flexibilidade e torna possível uma resposta rápida aos problemas, à medida que surjam. 
Baseia-se no pressuposto de que, até ao momento, apenas muito poucas destas doenças infecciosas — 
quando vistas em ligação com as alterações climáticas ou outras questões ambientais — resultaram em 
problemas graves.  

• Para melhorar a compreensão de algumas das alterações que se avizinham, existe a necessidade de 
sensibilizar o público (e talvez até os profissionais) para algumas questões gerais. 

• O novo Livro Verde sobre as alterações climáticas proporciona uma oportunidade única para reforçar a 
capacidade da Comissão Europeia no que respeita às políticas de saúde.  

Obstáculos, desafios e necessidades a nível da investigação 
A reunião identificou várias questões relacionadas com a investigação, incluindo a necessidade de indicadores e a 
identificação de grupos vulneráveis. Os participantes notaram que existem claras diferenças relativamente às 
capacidades dos diferentes Estados-Membros no que se refere à realização de actividades de monitorização e 
investigação relacionadas com as alterações climáticas. Sugeriram que a utilização de locais sentinela em todos os 
países talvez fosse uma solução rápida para a recolha de dados, ao nível de toda a Europa, até que todos os 
sistemas de saúde pública e de monitorização se encontrem totalmente funcionais. 

O acesso aos dados de longo prazo é uma outra necessidade. Ligar estes dados aos dados recolhidos por satélite 
e chegar a conclusões úteis relacionadas com a saúde humana constitui um desafio. Atribuir processos de longo 
prazo às alterações climáticas é um outro desafio para a investigação. 

Recomendações de acção 
No âmbito do desenvolvimento dos programas de trabalho e das políticas de saúde pública subsequentes que se 
centram nas alterações climáticas e doenças infecciosas, existe a necessidade de: 

● partir de iniciativas e capacidades existentes; 
● desenvolver uma cultura relacionada com o trabalho intersectorial e interagências em que todos ganham; 
● reconhecer que as diferentes partes da região irão sentir os impactos das alterações climáticas de modos 

diferentes; 
● reconhecer as diferentes capacidades de resposta dos vários Estados-Membros; 
● explorar uma variedade de abordagens de vigilância possíveis; 
● resolver os obstáculos à vigilância; 
● colaborar e desenvolver uma estratégia de identificação de riscos abrangente; 
● facilitar o desenvolvimento e a implementação de programas educativos profissionais; e 
● reforçar as capacidades de comunicação. 
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Anexo: Publicações do ECDC em 2008 
A presente lista inclui apenas publicações oficiais do ECDC em 2008. Não obstante, os funcionários do ECDC 
publicaram ou colaboraram em muitos artigos e publicações de carácter científico, incluindo o Eurosurveillance, 
que não se encontram aqui referidos. Todos os documentos a seguir indicados estão disponíveis no website do 
ECDC (http://ecdc.europa.eu). 

Relatório técnico 
Maio 

Review of Chlamydia control activities in EU countries 

 

Orientações do ECDC 
Janeiro 

Guidance for the introduction of HPV vaccines in EU countries 

Agosto 

Priority risk groups for influenza vaccination 

 

Relatórios de vigilância 
Dezembro 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 2008 

HIV/AIDS surveillance in Europe 2007 

 

Relatório de missão 
Agosto 

Measles outbreak in Austria: risk assessment in advance of the EURO 2008 football championship  

 

Relatórios especiais 
Março 

Framework action plan to fight tuberculosis in the European Union  

 

Maio 

Surveillance of communicable diseases in the European Union. A long-term strategy: 2008–2013  

 

Julho 

ECDC strategic multi-annual programme 2007–2013  

 

Relatórios de reuniões 
Janeiro 

Networking for public health (27–28 February 2007)  

 

http://ecdc.europa.eu/�
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Fevereiro 

Consultation on vector-related risk for chikungunya virus transmission in Europe (22 October 2007)  

Infectious diseases and social determinants (26–27 April 2007)  

 

Março 

Now-casting and short-term forecasting during influenza pandemics (29–30 November 2007)  

Second consultation on outbreak investigation and response in the EU (15 November 2007)  

Third meeting of the Chairs of Commission and Agency scientific committees/panels involved in risk assessment 
(6–7 November 2007)  

 

Maio 

Environmental change and infectious disease (29–30 March 2007)  

 

Junho 

Training strategy for intervention epidemiology in Europe (11–12 September 2007)  

 

Outubro 

Annual meeting on TB surveillance in Europe (3–4 June 2008)  

HIV testing in Europe: from policies to effectiveness (21–22 January 2008)  

 

Dezembro 

Workshop on linking environmental and infectious diseases data (28–29 May 2008)  

 

Documentos técnicos 
Janeiro 

Core competencies for public health epidemiologists working in the area of communicable disease surveillance and 
response, in the European Union  

 

Publicações corporativas 
Trimestrais (Março, Junho, Setembro, Dezembro) 

ECDC Insight  

Executive science update  

 

Junho 

Annual report of the Director 2007  

 

Dezembro 

Keeping Europe healthy: ECDC in action  

Protecting health in Europe: our vision for the future  
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