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DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE
MANUTENÇÃO DE
APARELH
DESFffiRILADOR
EXTERNO AUTOMÁTICO
NOS LOCAIS QUE
DESIGNA, NA FORMA QUE
INDICA.
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O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
AMAPÃ,

Faço saber que Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos
do art. 94 c/c o art. 95, II da Constituição Estadual, promulgo a seguinte Lei:

Artigo r -Todo estabelecimento que tenha circulação acima de 2.000 (duas mil)

pessoas por dia, em funcionamento no Estado do Amapá, fica obrigado a manter

aparelho desfibrilador externo automático em suas dependências.

§ 1° - Sem prejuízo de outros estabelecimentos que também estão obrigados ao que

dispõe a presente lei, os seguintes estabelecimentos deverão manter aparelho externo

automático:

I-Aeroporto;

11- Shopping Centers;

m - Centros Empresariais;

IV - Centros de Convenções;

v - Estádios de Futebol;

VI- Hotéis;
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VI - Casas de Espetáculos;

VII - Clubes;

vm - Faculdades Particulares;

IX - Academias.

§ r -Com a finalidade de estabelecer os parâmetros de conduta a serem seguidos na

utilização do desfibrilador externo automático, deverão os estabelecimentos a que alude

o caput deste artigo promover a capacitação de, pelo menos 10% (dez por cento) de seu

pessoal, através do curso "suporte básico de vida" ou "de primeiros socorros",

ministrado por entidades credenciadas junto aos órgãos gestores de saúde e corpo de

bombeiros.

§ 3° - Os estabelecimentos que possuírem mais de um bloco, pavimento, setores ou

anexos, deverão ter no mínimo um aparelho desfibrilador externo automático pra cada
um destes observando sempre o fluxo de circulação que possui no local.

Artigo 2° - Os desfibriladores externos automáticos deverão preencher os requisitos

gerais de:

I - facilidade de operação, de modo que o equipamento possa ser utilizado pela

população em geral, através das devidas instruções;

11 - segurança, a fim de proteger, tanto o operador quanto a pessoa acometida de

problemas cardíacos, devendo os mesmos ter garantia de que a liberação do choque

somente ocorrerá em vítimas em fibrilação ventricular, garantia esta que tenha

demonstração baseada em evidenciação científica, realizada com base em testes de

sensibilidade e especificidade;

m - portabilidade, permitindo seu acondicionamento em automóveis e kits de

primeiros socorros transportados por socorristas em meio a multidões ou através de

locais de acesso complicado ou limitado;

IV - durabilidade, para que o equipamento se mantenha em prontas e corretas condições

de uso;
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v - manutenção mínima, de forma que o sistema de baterias dispense recargas

frequentes, dependentes de inspeção constante, contanto, para isso, com dispositivos

capazes de monitorar a situação das baterias e dos componentes eletrônicos e, assim,

alertar o usuário sobre a necessidade de quaisquer reparos.

Artigo 3° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta dos

estabelecimentos obrigados a manter o referido aparelho desfibrilador automático.

Artigo 4° - Os estabelecimentos que trata esta lei terão o prazo de 06 (seis) meses para

se regularizarem, a partir da data de publicação do mesmo.

Artigo 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.
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No Brasil são registrados por ano cerca de 212 mil óbitos por mal súbito, um fato

alarmante que muitos não se atem para um mal que chega muitas das vezes de forma

silenciosa e imperceptível.

Na verdade, o mal súbito não é uma doença, e SIm um sintoma de diversos

problemas, em resumo, trata-se de uma perda repentina de consciência. Às vezes, não é

mais do que um desmaio provocado por desidratação ou queda de pressão, aliás, o

desmaio é uma síncope transitória e rápida que ocorre por falta de fluxo sanguíneo no

cérebro.

Em locais de grande circulação é necessário que se tenha o mínimo para um pré-

atendimento de emergência em casos de mal súbito, para que desta forma se tenha

maiores probabilidades de não ocorrer o óbito da pessoa afetada pelo mal súbito.

E com a finalidade de proporcionar um atendimento mais rápido capaz de

prevenir o óbito, que este presente projeto se faz necessário para que assim se possa

diminuir esse numero assustador de mortes por mal súbito em nosso país.

Desta forma o presente Projeto de Lei se apresenta e se faz de grande importância

e interesse para os cidadãos e clientes que frequentam locais de grande circulação, onde

espero o apoio dos nobres Pares desta Casa Lei para a provação do mesmo.

Macapá-AP, 18 de Dezembro de 2018.

Deputado ~_~J
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