
     

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 15, DE  17 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Altera a Instrução Normativa n.º 8 que dispõe sobre o 
relacionamento entre fornecedores de produtos médicos e 
serviços de saúde 
 
 

O CONSELHO DE ÉTICA, no uso das suas atribuições previstas no item XVII.c do Acordo 
Setorial, no art. 33, letra “m”, do Estatuto Social, no art. 8º do Regimento Interno e na forma 
desta Instrução Normativa,  
 
Resolve: 
 
Art. 1º Altera os Artigos 2º, 3º, 4º, 5º e sexto da Instrução Normativa n.º 8 que dispõe sobre o 
relacionamento entre fornecedores de produtos médicos e serviços de saúde, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

 
CAPÍTULO II 

DAS VEDAÇÕES 
“Art. 2º ... (Conforme IN n.º 8); 
 
II - empréstimos, comodato ou consignação de material ou de equipamento sem contrato 
escrito; 
 
III – empréstimo, comodato ou consignação de material ou de equipamento que não 
tenha relação com o conjunto de produtos que é ofertado e/ou comercializado pela 
empresa cedente ao mercado consumidor;  
 
IV – atos de comércio em situação de conflitos de interesse; 
 
V – doações de instrumento ou de material. 
 
§ 2º Todo empréstimo, comodato ou consignação de material ou equipamento deve ser 
regulado por Instrumento Particular celebrado entre o Fornecedor do produto e o 
Serviço de Saúde, no qual se preveja a responsabilidade de guarda, uso, conservação,  
limpeza, prazo e destinação ao final do contrato. 
 
§ 5º É vedada qualquer doação ou solicitação de doação de instrumento ou material como 
forma de benefício a hospitais e a profissionais de saúde que possam proporcionar  
vantagem  com o objetivo de influenciar sua decisão sobre a compra de produtos, bem 
como é vedado empréstimo ou solicitação de empréstimo  equipamento como forma de 
benefício a hospitais e a profissionais de saúde que gere vantagem indevida ou que seja 
oferecido com o objetivo de influenciar sua decisão sobre a compra de produtos. 



     

 

 
§ 6º Todos os estabelecimentos de saúde que adquirirem ou receberem produtos e/ou 
equipamentos médicos por meio de consignação, empréstimo ou comodato deverão 
realizar um controle desses contratos via Sistema Informatizado que deverá conter uma 
relação de todos os produtos em consignação ou comodato, a fim de coibir qualquer 
fraude nessas operações.” 

 
CAPÍTULO III  

DAS PERMISSÕES 
 

“Art. 3º Permite-se: 
 
I – o comodato, a consignação ou o empréstimo de produtos, desde que os produtos 
comodatados, consignados ou emprestados sejam necessários para a realização dos 
procedimentos relativos ao uso dos produtos comercializados pela empresa;  
 
II – a utilização na promoção e na substituição temporária dos produtos em 
demonstração, empréstimos e produtos consignados em reparo, observadas a legislação 
fiscal e sanitária; 
 
III – a disponibilização de instrumentador cirúrgico para os serviços de saúde, desde que 
dentro dos parâmetros da segurança do paciente e da relação ética entre paciente e 
médico, exceto a utilização de instrumentadores para lavagem do material. 
 
§ 2º Qualquer profissional disponibilizado pela empresa fornecedora para auxiliar um 
procedimento cirúrgico, deverá: 
 
III. participar do procedimento cirúrgico somente se atender a todos os requisitos 
padronizados e se estiver sendo instruído por um profissional habilitado de saúde; 
 
IV. limitar-se a direcionar, manusear ou calibrar exclusivamente os produtos da empresa, 
sendo vedado a ele manusear os demais instrumentais e equipamentos, bem como 
manipular ou auxiliar na realização de quaisquer procedimentos no paciente; 
 
§ 3º - Cabe ao médico investido em cargo ou função de direção (clínica ou técnica), 
certificar-se da qualificação ou especialidade dos profissionais que tomam parte em ato 
médico, para prevenir sua responsabilidade solidária e da organização hospitalar (efetiva 
observância do Código de Ética Médica).” 
 

CAPÍTULO IV 
DA IDONEIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA 

 
“Art. 4º Os gestores dos serviços de saúde devem se certificar da idoneidade da empresa 
fornecedora de produtos e/ou equipamentos médicos. 
Parágrafo Único. Para garantir a integridade da empresa fornecedora, os seguintes 
documentos devem ser apresentados e arquivados pelo Serviço de Saúde no ato da 
formalização contratual e enquanto perdurar a relação entre as partes: 



     

 

 
I – Contrato Social da Empresa Fornecedora; 
 
II - Documentação que comprove a autorização para consignação, comercialização e 
outras atividades relacionadas à utilização do material hospitalar consignado; 
 
III - Comprovantes de alvará de localização e funcionamento;  
 
IV - Certificado do responsável técnico; e 
 
V - Registro ou autorização dos produtos emprestados e/ou consignados nos órgãos 
sanitários competentes.” 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
“Art. 5º A fim de salvaguardar sua responsabilidade solidária, é dever do associado 
relatar ao Canal de Denúncia do Instituto Ética Saúde todo e qualquer contrato de 
comodato ou consignação que, sendo do seu conhecimento, contrariar a legalidade, a 
moralidade ou qualquer artigo desta Instrução Normativa.” 
 
“Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor 3 (três) dias após a sua divulgação no 
portal do Ética Saúde.” 
 

 
 

Antonio Fonseca 
 
 
 
 

Celso Cláudio de Hildebrand e Grisi 
 
 
 
 

Edson Luiz Vismona 
 
 

( assinada no original )  
 

 Instrução Normativa nº 15 aprovada conforme Ata da 56ª. Reunião Ordinária,  datada de 
10/12/2020.   
 
Divulgação no portal do Ética Saúde em  25/03/2021 
 
Conhecimento pelo Conselho de Administração em  22/03/2021 


