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Determina aos estabelecimentos, que disponibilizem de

pronto atendimento, o uso obrigatório de aparelho

triturador de agulhas injetáveis.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e Determina aos hospitais, clínicas médicas e veterirrárias, pronto socorro,

laboratórios, drogarias e demais estabelecimentos similares, no Estado do Amazonas, que

disponibilizem pronto atendimento, a utilização de aparelho de triturar agulhas injetáveis após o

seu uso, a fim de evitar que sejam descartadas inadequadamente e reutilizadas por outras

pessoas.

Art. 2e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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DO AMAzoNAS

JUSTIFICATIVA

lnicialmente, observa-se que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa

excrusiva do poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art'

54 da Constituição Estadual do Amazonas'

senhores Deputados e Deputadas, sabemos que quem manipula seringas com agulhas está

exposto ao risco de contaminação por graves doenças transmitidas pero sangue. As salas de

aplicação de medicamentos e as de coletas de sangue são os principais locais onde as agulhas

injetáveis podem estar infectadas e representam um sério risco à saúde' tanto para os

profissionais como aos pacientes'

os profissionais que atuam nas farmácias ou drogarias, nos laboratórios, clínicas médicas e

veterinárias e demais instituições onde são utilizadas seringas com agulhas' estão sempre

expostos a acidentes provocados por agulhas, quer após a aplicação' como no manuseio das

seringas usadas, ou ainda, no ferimento involuntário por agulhas acidentalmente deixadas em

local inadequado.

lmportante esclarecer que o uso permanente de equipamento triturador/destruidor de

agulhas viria a acabar definitivamente com este risco, pois é elevado o grau de incidência de

vítimas com o uso de agulhas contaminadas, e qualquer cidadão têm natural receio de ser vítima

de uso de seringas e agulhas reaproveitadas. Portanto, com o uso do equipamento de destruição

próprio, toda a população estaria mais tranquila, da certeza de utilização de agulhas injetáveis

novas.

cabe lembrar que a constituição Federal permite que Estados, Distrito Federal e união'

legislem de maneira concorrente quando se refere à saúde, conforme o disposto abaixo:

"Artigo 24- Compete à união, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

Xll- previdência social, proteção e defeso da soúde"'

Pelo exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres membros desta

CasaLegislativaparaaaprovaçãodoProjetodeLeiemtela.
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