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Dispõe no ântbilo clo Estr:t{o do Amazons,v,
sobre a criação clo C)uc{tslt'o Únictt pcn'u

contercialização de silic'rme,ç e procÌuto.s

assemelhados para implante.s de próle.sc.s, bent
cotllo uso em procedinrenlos e,slélicos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ÐO AMAZONAS

DECRETA:

Art. lo Fica criado no ârnbito do Estado do Amazonas, o Cadastro Unico para a devicla

comercialização de silicones e produtos assemelhados para implantes de próteses, benr cotno
uso ern procedimentos estéticos.

Parágrafo Único. Entende-se como produtos assemelhados para efeitos desta l-ei, todos aqueles

derivados de silicones destinados a implantes e procedimentos, sejam na forma líqLrida, gel,
hidrogel, PMMA (polimetilmetacrilato), bem como o silicone industrial.

Art.2o O cadastro o qual refere-se a presente Lei, deverá conter:
I - nome e qualificação do profissional responsável;
II - endereço completo
III - CPF e/ou CNPJ;
IV - número da nota fiscal, tanto para efeitos junto ao comprador, veudedor e fabricante

Aft. 3o A inobservância ao disposto nesta Lei, sujeitará o infrator às penalidades prevista"s na lei
no 8.078, de I I de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor (arts. 56 e 57).

Art. 4o O poder executivo promoverá a devida fiscalização através do PROCCN - AM, para a
aplicação das sansões previstas no art. 3o desta Lei.

Aft. 5o Esta Lei entra em vigor, 60 (sessenta) dias após adalade sua publiczLção
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JUSTIFICATIVA

A presente proposição, visa conter o avanço indiscriminado da compra e uso de plodutos à base
de silicone e que são utilizados em procedirnentos estéticos e cirurgias.
A mofte de pacientes que se submetem a esses procedimentos, tem crescido demasiadamente
pelo país a fora, sem que os profissionais afins sejam devidameute identificados, pois quando
acontece urn problerna, ou uma fatalidade, não se sabe exatamente, por onde corleçar a

investigação.
Assirn para evitannos rnais morles, estaremos promovendo maior conflole e regulamerrtação
apropriada.
São necessários vários órgãos para que juntos possam exercer a fiscalização eln clinicas, salões
debeleza, e locais que se intitulam apropriadas para essa realização desses procedimenl.os que
tem sido a causa de muitas rnortes de mulheres que procuram melhoras llara suas belezas e

formas, sern se preocuparem coln os efeitos fatais.
O silicone industrial por exemplo, leva a morte ern muito pouco tempo, ernbora divLrlgado
amplamente, rnuitas pessoas o utilizarn e lnorrem porque este produto er.n rluitos casos, não é

absorvido dentro do organismo hurnano.
Assim, buscando maior controle e dirninuição dessas ocorrências fatais sobre essa prática
nociva e crescente no nosso país, clamo junto aos meus pares dessa casa. que aproveu-ì a

presente propositura.
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