EMENDA Nº

– CAS

(ao PLS nº 299, de 2016)
Dê-se a seguinte redação ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado
nº 299, de 2016:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XLIII:
“Art.
10.
...................................................................................
......................................................................................................
XLIII – reutilizar produtos para a saúde, tais como equipamentos,
aparelhos, materiais, artigos ou sistemas de uso ou aplicação médica,
odontológica ou laboratorial, cuja limpeza, desinfecção ou esterilização
sejam expressamente proibidos pela autoridade sanitária, na forma do
regulamento: pena – advertência, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da
empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento
e/ou multa.

JUSTIFICAÇÃO
O Projeto de Lei do Senado nº 299, de 2016, de autoria do
Senador Telmário Mota, altera a Lei no 6.437, de 20 de agosto de 1977, para
proibir reutilização de produtos para a saúde não passíveis de
reprocessamento é meritório. No entanto, em boa parte dos casos, não há
proibição expressa da reutilização por parte da autoridade sanitária, nem
tampouco autorização, deixando ao juízo da autoridade sanitária a
interpretação de quais materiais são passíveis ou não de reutilização.
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Para adequarmos o texto da lei, para evitar futuras
interpretações sobre a eventual omissão da regulação e garantir maior
segurança nos procedimentos médicos e odontológicos, sugere-se alteração
do inciso XLIII do art. 10 da Lei 6.437/1977, no intuito de incluir a palavra
“expressamente”. Assim, o texto da lei será claro e objetivo, obrigando a
autoridade sanitária a expressar quais são os produtos de saúde de
reutilização proibida e conferindo segurança jurídica a empresas e
profissionais dedicados à assistência à saúde no sentido de deixar claro quais
são as práticas prescritas pela autoridade sanitária.

