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lnstitui o Dia Estadual do Médico Psiquiatra no

Estado do Amazonas e da outras providencias'

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le Fica instituído e incluído no Calendário Oficial do Estado do Amazonas, o Dia Estadual do

Médico Psiquiatra, a ser comemorado, anualmente, no dia L0 de outubro.

Art. 2e O Dia Estadual do Médico Psiquiatra passa a integrar o Calendário Oficial do Estado do

Amazonas.

Art. 3s O Dia Estadual do Medico Psiquiatra abrangerá, entre outras ações:

| - comemorações acerca da profissão de médico psiquiatra;

ll - campanhas com o intuito de informar a população sobre a Política Nacional de Saúde

Mental, fundamentada na Lei ne tO.2t6/2AO2;

lll - iniciativas do poder público em parceria com entidades médicas, instituições de ensino

superior, sindicatos e demais entidades da sociedade civil, para a organização de palestras sobre

saúde mental.

Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 08 dC

fevereiro de 201.9
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ASSEMBLEIA TEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC PROTETORA DOS ANIMAIS

JUSTIFICATIVA

A Psiquiatria é uma especialidade da medicina que tem como propósito o diagnóstico,tratamento, prevenção e reabilitação dos mais variados distúrbios mentais, sejam eles de origemorgânica ou funcional, como a depressão, pânico, esquizofrenia, dependência de substânciaspsicoativas, transtorno bipolar e outros.

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 constituiçãoEstadual do Amazonas.

o presente Projeto de Lei tem como objetivo incentivar, estimular e valorizar, a carreira domédico psiquiatra, tendo em vista a importância desta especialidade para a saúde mental humana.Além disso, é capacitado para prescrever medicamentos, conduzir procedimentos médicos, internar,reabilitar e fazer psicoterapia' o principal objetivo deste profissional é amenizar o sofrimento dopaciente, trazendo bem-estar psíquico mediante tratamento.

Anualmente, no dia L0 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da saúde Mental, dataestabelecida pela organização Mundial de saúde (oMs) com o propósito de mudar nossa forma dever as pessoas com doenças mentais.

A Política Nacional de saúde Mental, apoiada na Lei ns i.0.216 /2002, trouxe uma novaperspectiva de tratamento na qual o papel do médico psiquiatra é fundamental e irrefutável. Essanova perspectiva, baseada na valorização do ser humano e no entendimento de que o transtornomental pode não ser apenas uma doenç4, mas também um problema social, o psiquiatra comumentetrabalha com outros profissionais da área de saúde, a fim de melhorar o desempenho do tratamento
a que seu paciente está ou será submetido

cada vez mais as pessoas buscam ajuda psiquiátrica para tratar de questões que envolvem avida nos seus aspectos psicológicos e sociais. As relações podem tornar-se problemáticas ou aansiedade pode crescer drasticamente e durar mais, os problemas podem ser súbitos, como por
exemplo, um ataque de pânico ou assustadores como alucinações, pensamentos suicidas.

A integralidade na assistência da saúde mental impõe a participação do psiquiatra, uma vez queo atendimento especializado nesta área é fundamental para promover um auxílio inclusivo e efetivo,visando superar e erradicar os estigmas e a discriminação acerca das pessoas portadoras detranstornos metais e comportamentais.

É um papel de importância ímpar na vida do paciente, sendo determinante para garantir que aspessoas com distúrbios de saúde mental possam continuar a viver com dignidade. poitanto, peço o
apoio dos ilustres membros desta Casa para a aprovação do projeto de Lei em tela,
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