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Assunto: Pergunta oral à Comissão no âmbito da reunião da Comissão ENVI

No dia 29.03.2007, o Parlamento Europeu aprovou a alteração da Directiva 93/42/CEE 
relativa aos dispositivos médicos. Na altura eu era relator desse tema em nome da Comissão 
do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ENVI). Já em 2006 se chamou a 
atenção para o facto de não haver na UE uma regulamentação uniforme para o 
reprocessamento de dispositivos médicos destinados a uma utilização única, apesar de ser na 
altura, e ainda continuar a ser, uma prática comum em alguns Estados-Membros como, por 
exemplo, a Alemanha. Actualmente existem neste domínio diferenças demasiado grandes 
entre os Estados-Membros. Num pequeno número de Estados-Membros, o reprocessamento é 
autorizado. Estes Estados-Membros elaboraram directrizes para esse efeito. Noutros 
Estados-Membros, o reprocessamento é totalmente proibido mas, na maioria dos países da 
UE, não existe uma regulamentação clara. Esta situação tem que ser alterada o mais 
rapidamente possível.

Em minha opinião, o principal problema reside no facto de, apesar de haver uma definição 
precisa de produtos de uso único (ver, a este respeito, a Directiva 2007/47/CE, segundo a qual 
um "dispositivo de uso único" é um "dispositivo destinado a ser utilizado uma única vez num 
único doente"), os fabricantes não declararem os seus dispositivos totalmente da mesma 
maneira. No caso de uma primeira utilização de um dispositivo de uso único, a 
responsabilidade recai sobre o fabricante. No caso da reutilização de um dispositivo de uso 
único, a responsabilidade recai sobre o médico ou a clínica. Infelizmente, muitas vezes os 
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médicos não o sabem.

Nas conversações com a Comissão, foi dito ao Parlamento que no prazo de dois anos seria 
publicado um relatório sobre esta problemática. Lamentavelmente, até hoje ainda nada 
aconteceu. É certo que, em 5 de Dezembro de 2008, foi realizada uma reunião de trabalho e 
também uma consulta sobre este tema. Mas, tanto quanto eu saiba, não foram dados quaisquer 
passos concretos.

É urgente, em minha opinião, que a Comissão actue e faça propostas concretas para a 
regulamentação do reprocessamento de dispositivos médicos. Existe neste domínio uma zona 
cinzenta que não pode continuar a existir. Já morreram pessoas infectadas por dispositivos 
médicos reutilizados quando estes se destinavam apenas a um uso único. Não se pode 
continuar a aceitar esta situação. Muitas vezes, nem o paciente nem o médico sabem que foi 
utilizado um dispositivo já usado e que se destinava apenas a um uso único. É urgente que 
exista clareza neste domínio. A União Europeia tem a obrigação de garantir um alto nível de 
protecção sanitária. Tem de cumprir sem demora esta obrigação. Não podemos continuar a 
pôr em perigo, desnecessariamente, a saúde das cidadãs e dos cidadãos.

Tendo em conta o exposto, peço à Comissão que responda à seguinte pergunta:

• Quando vai a Comissão apresentar uma proposta de regulamentação do 
reprocessamento de dispositivos médicos destinados a uma única utilização?


