Declaração de Londres-Málaga sobre o

investimento
na investigação
da asma

Introdução
A asma é uma condição que afeta a vida diária de 30 milhões de europeus e
de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, prevendo-se que a tendência
global aumente para 400 milhões de pessoas em todo o mundo até 2025. Até
à data, não foi encontrada a cura, as opções de tratamento são limitadas e são
muitas as pessoas que têm fraco controlo sobre a sua condição, vivendo em
risco de ataques de asma potencialmente fatais. Além disso, os custos diretos
e indiretos da asma para as sociedades são significativos e estima-se que o
encargo total na UE seja de 72 mil milhões de euros anualmente.
Os efeitos da asma variam entre os países da Europa, mas é notório que
investir na investigação da asma e em mudanças significativas no sistema de
cuidados de saúde pode trazer benefícios significativos, como a melhoria do
diagnóstico precoce e o controlo da doença a longo prazo.

Na Europa vivem
30 milhões
de pessoas com Asma

Uma das doenças
crónicas mais vulgares
nas crianças

Na Europa o custo
total da Asma
é de 17,7 biliões
de euros por ano

É uma das
principais causas de
absentismo escolar, de idas
aos serviços de urgência e de
internamentos hospitalares

Declaração de Londres-Málaga sobre o
investimento na investigação da asma
Os membros da EFA (Federação Europeia de doentes alérgicos e portadores
de doenças respiratórias) congratulam-se com a Parceria Europeia para a
Investigação e Inovação da Asma na Europa (European Asthma Research and
Innovation Partnership - EARIP) , tendo como objetivo a criação de uma agenda
coordenada para a investigação da asma e para a inovação que irá posicionar a
Europa na linha da frente no que diz respeito a este grande desafio social e de
saúde, colocando os doentes e o público no centro das atenções, garantindo
assim que os decisores políticos, profissionais de saúde e operadores industriais
tenham conhecimento da sua perspetiva.
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EARIP é um projeto financiado pela UE com o objetivo de reduzir as mortes devido à asma na
Europa até 25% no prazo de dez anos e até 50% no prazo de 20 anos. A parceria, composta por 12
organizações sedeadas na Europa, também pretende reduzir para metade as taxas de hospitalização,
acelerar a descoberta de novos tratamentos e melhorar a autogestão.

Declaração de Londres-Málaga sobre o
investimento na investigação da asma
Enquanto signatários, comprometemo-nos a promover um
investimento mais elevado na investigação da asma na Europa e
reconhecemos às seguintes áreas-chave a máxima prioridade:
Diagnóstico
Fatores desencadeantes e fatores de risco para a asma
e agravamentos, em particular em casos de asma grave
Gestão da asma e adesão ao tratamento
É com agrado que assistimos ao desenvolvimento e à implementação de
programas e de diretrizes regionais e nacionais referentes à asma em alguns
países europeus que resultaram na melhoria do controlo da asma e que
contribuíram para:
·
·
·
·

Melhorar a qualidade de vida do doente;
Reduzir o tempo de hospitalização;
Reduzir a mortalidade devido à asma;
Reduzir as incapacidades temporárias por doença e as pensões por invalidez
devido à asma.

Congratularam-nos igualmente no reconhecimento internacional quanto à
necessidade de:
· Medicamentos e tecnologias essenciais competitivas e acessíveis;
· Sistemas de saúde reforçados, capazes de prestar cuidados centrados nos
doentes em todos os níveis do sistema de saúde;
conforme destacado no Relatório Global sobre Doenças Não Transmissíveis da
OMS de 2014.

#StopAsthma
Tendo em consideração estas premissas:
¡ Solicitamos à Comissão Europeia que:
· Estabeleça um quadro de investigação estratégico para a asma, de modo a
que os recursos públicos e privados possam focar-se em áreas de investigação
prioritárias;
· Invista na investigação da asma através de anúncios de concursos específicos
no âmbito do programa Horizon 2020 para abordar as principais áreas
identificadas;
· Invista no desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos através de
anúncios de concursos específicos no âmbito da Iniciativa sobre Medicamentos
Inovadores;
· Promova e facilite a transferência e adaptação das melhores práticas europeias
no desenvolvimento de programas de asma nacionais/regionais na Europa.
¡ Solicitamos aos Membros do Parlamento Europeu que:
· Incentivem a Comissão Europeia a apoiar a investigação da asma;
· Apoiem a campanha da EFA e respetivos membros para aumentar o
investimento dedicado à asma na Europa;
· Se juntem ao grupo de interesse referente a alergias e asma do Parlamento
Europeu.
¡ Solicitamos aos governos nacionais que:
· Facilitem as ações dos membros da EFA e defendam, perante a Comissão
Europeia, o apoio à investigação da asma;
· Motivem os órgãos de financiamento nacionais a aumentar o investimento
nacional dedicado à asma;
· Desenvolvam programas ou diretrizes nacionais e regionais referentes à asma;
· Envolvam os doentes com asma nas discussões e consultas relativas ao
desenvolvimento das estratégias nacionais.
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