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Dispõe sobre a obrigatoriedade dos salões de beleza
e similares, situados no Estado do Amazonas,
afixarem placas informativas sobre a possibilidade
cancerígena do formol.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art' L" - Ficam os salões de beleza e similares, situados no Estado do Amazonas, obrigados a

fixarem em suas sedes ou filiais, em local de visível, com letreiro legível, placa informativa com a

expressão "O formol é considerado cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde - OMS".

Art. 2" - O descumprimento desta Lei acarretará aos infratores as penalidades previstas no
artigo 56 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Observa-se que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa exclusiva do poder

Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54 da Constituição
Estadual do Amazonas.

Senhores Deputados, o formol em contato com a pele, por ser tóxico, pode causar irritação,
com vermelhidão, dor e queimaduras. Em contato com os olhos pode ocasionar lacrimação, visão
embaçada, irritação, vermelhidão e dor. Altas concentrações causam danos irreversíveis. Durante a

inalação, o formol pode causar câncer no aparelho respiratório, dor de garganta, irritação do nariz,
tosse, diminuição da frequência respiratória, irritação e sensibilização do trato respiratório. pode

ainda causar graves ferimentos nas vias respiratórias, levando ao edema pulmonar e pneumonia,
sendo fatal em altas concentrações1.

Cabe mencionar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 6e, dispõe que "são direitos
sociaisaeducação,asaúde,aalimentação,otrabalho,amoradia,otransporte,olazer,a
segurança/ a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição".

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, corretamente, não registra alisantes
capilares que tenham como base o formol em sua fórmula. Portanto, os produtos que possuam
formol registrado, nas concentrações permitidas pela Agência, não tem função de alisante.

A substância só tem uso permitido em cosméticos nas funções de conservante (limite máximo
de uso permitido O,2%l e como agente endurecedor de unhas (limite máximo de uso permitido 5%).
Todos os produtos registrados pela ANVISA que apresentam o formol na sua composição têm as
concentrações da substância dentro dos limites previstos nas legislações. Quando o produto não é
registrado, significa que a composição não foi avaliada ou que o percentual está acima do
permitido, o que pode representar perigos à saúde2.

O lnstituto Nacional do Câncer (lnca) faz um alerta em seu site (www.inca.gov.br) sobre os
riscos do formol. De acordo com o órgão, vinculado ao Ministério da Saúde, o potencial
carcinogênico da substância já foi comprovado por quatro instituições internacionais de pesquisa.
Em 2004, a Agência lnternacional de Pesquisa em Câncer (larc), órgão da OMS, classificou o
composto como sendo carcinogênico para humanos. A Agência de Proteção Ambiental e a

Associação de Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos afirmaram que o produto é
"suspeito" de causar cânce13.

Ressalta-se, portanto, a importância deste projeto, em alertar os consumidores do risco
da utilização de produtos que contenham formol. Bem como das penalidades previstas no Código
de Defesa do consumidor, no artigo 564 e seguintes, para quem descumprir a lei.
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Por estas razões, apresento e submeto este Projeto de Lei ao crivo desta Casa e peço o apoio
aos nobres pares para sua aprovação. Haja vista ser o formol um potencial causador de danos à
saúde e muitos consumidores não terem acesso a informação da possibilidade de desenvolvimento
de um câncer com a utilização dessa substância, tão comum em muitos cosméticos.
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4 Art. 56' As inÍrações das normas de defesa do consumidor ficam suieitas, conÍorme o caso, às seguintes sanções administÍativas, sem pr€iuízo das de natureza clvil, penal e das

fabricação do produto; vl - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; Vll - suspensão tempoÍária de atividade; Vlll - Íevogação de concessão ou permissão de uso; lx -

de contrapropagânda.

poÍ medida cautelar, antecedente ou lncidente de procedimento administrativo.


