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Lançado o primeiro grupo Europeu de pacientes com resistência a antibióticos para 
marcar a Semana Mundial de Conscientização Antimicrobiana 

 
 

Bruxelas, Quarta-feira, 18 de Novembro de 2020 - Hoje Health First Europe lança o primeiro 

grupo de pacientes europeus com resistência a antibióticos (RA), que visa aumentar a 

conscientização sobre a resistência antimicrobiana e ajudar a reduzir o uso indevido de 

antibióticos na Europa. 

Várias associações nacionais de pacientes de toda a Europa, incluindo a Fundação A Ponte 

(Itália), Associação para Pacientes ‘Salvem o Fígado’- APSF (Macedônia), a Rede de Saúde 

de Malta, a Rede de Apoio à Dor Pélvica (UE), o Foro Espanhol de Pacientes (Espanha), a 

Associação de Pacientes (Reino Unido), a Associação Nacional para a Participação de 

Pacientes (Reino Unido), a Aliança Internacional de Organizações de Pacientes (AIOP), a 

GILE - Luta contra a esclerodermia (Itália), a UNIMOS Federação Italiana de Doenças Raras 

(Itália), e a Associação Respiremos Juntos (Itália), RePE (Rete Pazienti Esperti) decidiram 

juntar a suas mãos a fim de lidar com o problema da crescente resistência antimicrobiana e 

infecções associadas aos cuidados de saúde (IACS), que representam uma ameaça 

significativa à nossa saúde e vidas. 

A resistência antimicrobiana é uma das ameaças mais sérias à saúde pública em todo o 

mundo. Ela é responsável por aproximadamente 33.000 mortes por ano apenas na UE e 

estima-se que custe à UE 1,5 mil milhões de euros anualmente em custos de saúde e perdas 

de produtividade. Além disso, 3,5 milhões de pacientes são afetados por IACS na Europa a 

cada ano. Isso é devastador para os pacientes e cuidadores e uma sobrecarga financeira 

para o sistema de saúde.   

Decidimos formar o Grupo de Pacientes RA para abordar a lacuna na conscientização no 

nível do paciente sobre o perigo do uso indevido de antibióticos e sua responsabilidade 

compartilhada pela prevenção de infecções. 'Juntos, trabalharemos para aumentar a 

conscientização dos pacientes sobre a RA e as IACS, para ajudar a reduzir o uso indevido 

de antibióticos na Europa, para desenvolver uma voz consistente do paciente em toda a 

Europa, defendendo políticas nacionais para lidar com a RA e as IACS e para ampliar o 

debate sobre a RA para incluir a prevenção de infecções e medidas de controle’ disse a 

diretora executiva da Health First Europe, Melina Raso.  

Hoje representa o primeiro passo de uma jornada mais longa. Como um novo grupo, ainda 

estamos abertos e procurando novos membros para se juntar a nós. Convidamos qualquer 

grupo de pacientes interessados a entrar em contato enviando um e-mail para 

mailto:info@healthfirsteurope.org com ‘Grupo de Pacientes RA’ na linha de assunto do 

correio eletrônico. Acreditamos que o uso responsável de antibióticos pode ajudar a impedir 

o desenvolvimento de bactérias resistentes e ajudar a manter os antibióticos eficazes para o 

uso das gerações futuras. Manter os antibióticos eficazes é responsabilidade de todos. 

Para obter mais informações sobre o Grupo de Pacientes RA da Health First Europe, visite: 

www.healthfirsteurope.eu/topic/amr-patient-group. 
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Contato para a imprensa: 

Melina Raso, Tel: +32 (0) 2 626.19.99 / Email: : secretariat@healthfirsteurope.org 

 
Notas para os editores: 

• A Diretora Executiva da Health First Europe, Melina Raso, está disponível para 

entrevista mediante solicitação. 

• Siga a Health First Europe no LinkedIn aqui. 

• Siga a Health First Europe no Twitter aqui. 

 

Sobre a Health First Europe 
A Health First Europe é uma aliança sem fins lucrativos e não comercial de pacientes, 
profissionais de saúde, acadêmicos, especialistas em saúde, e a indústria de tecnologia 
médica. Ela tem como objetivo transformar os cuidados de saúde na Europa através de 
soluções inovadoras. A aliança defende que todos os cidadãos Europeus se beneficiem dos 
melhores tratamentos médicos disponíveis e trabalha para garantir que o acesso equitativo a 
cuidados de saúde modernos, inovadores e fiáveis seja visto como um investimento vital no 
futuro da Europa. A aliança foi fundada em 2004 por seus comprometidos copatrocinadores 
e membros que desejam construir sistemas de saúde verdadeiramente centrados no paciente 
na Europa.  
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