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EMENTA: DtSpÕE SOBRE A CR|AçÃO DA POLíTICA DE

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SíNDROME DA

DEPRESSÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autor: Deputado ROBERTO CIDADE

A ASSEMBLÉIN ITCISTRTIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

RESOLVE:

Art. Le - Cria na rede pública de saúde Estadual a Política de diagnóstico e tratamento da

síndrome da depressão.

S 1e - Entende-se por síndrome da depressão os diversos distúrbios que geram tristeza

profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo, apetite, ausência de prazer e

oscilações de humor que levam para um vazio existencial e em pensamentos suicidas.

S 2e - Para efeitos do caput desta lei ficam compreendidos como depressão os distúrbios

conhecidos como:

| - episódios depressivos;

ll - depressão bipolar;

lll - distimia;

lV - depressão atípica;

V - depressão sazonal;

Vl - depressão pós-parto;

Vll - depressão psicótica.
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Art. 2e - São objetivos da política de que trata esta lei

| - detectar a doença ou evidências de que ela possa vir a ocorrer, visando prevenir seu

aparecimento;

ll - efetuar pesquisas visando ao diagnóstico precoce da depressão e seus distúrbios;

lll - evitar ou diminuir as graves complicações para a população decorrentes do

desconhecimento acerca da depressão e seus tipos;

lV - aglutinar ações e esforços tendentes a maximizar seus efeitos benéficos;

V - identificação, cadastramento e acompanhamento de pacientes da rede pública

diagnosticados com depressão;

Vl - conscientização de pacientes e pessoas que desenvolvam atividades junto às unidades

de saúde estaduais e privadas quanto aos sintomas e à gravidade da doença;

Vll - abordagem do tema, quando da realização de reuniões, como forma de disseminar as

informações a respeito da doença;

Vlll - Desenvolver e/ou incentivar os eventos voltados à prevenção e conscientização da

síndrome da depressão.

Art. 3e - Para a realização da política de que trata esta lei, poderão ser realizados

convênios com a iniciativa privada, conforme as necessidades apresentadas para sua

implantação.

Art. 4s - Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias da data de sua

publicação oficial.

Paço das Seções da Assembleia Legislativa do do Amazonas, em Manaus, 26 de
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JUSTIFICATIVA

A depressão, conhecida como o "mal do século", atinge hoje mais de 320 milhões de

pessoas de todas as idades no mundo (OMS). Um terço da população brasileira (em sua

grande maioria jovem) está condenada a esse transtorno mental, que pode ocasionar do

desencanto da vida até a incapacitação do ìndividuo nas ações simples do cotidiano. A

depressão ainda é uma síndrome muito mistificada entre os brasileiros e relacionada com

inverdades como: frescura, fraqueza e falta de Deus.

O desconhecimento acerca da doença leva o individuo a padecer duplamente, pois

demora a buscar auxilio médico sofrendo então os sintomas sem o tratamento necessário.

Existem muitos pré-conceitos por parte da população, que julgam muitas vezes que a

pessoa doente não reage porque não quer ou por fraqueza de caráter.

o Estado não pode se furtar da responsabilidade em relação à saúde pública tendo o dever

de esclarecer esta doença que tanto desencadeia sofrimento e incapacita pessoas de

sentir prazer fazendo-as perder a vontade de viver, o que pode levar em alguns casos ao

suicídio.

As causas dessa síndrome podem estar ligadas a alguns fatores, podendo ser genéticos ou

ambientais e que podem ser engatilhados por eventos diversos ou falhas neurais. O

tratamento correto pode combater de forma eficaz a doença e amenizar os sintomas, por

isso, a importância do Estado instituir uma política de diagnóstico e tratamento da

depressão, pois a descoberta dos sintomas em sua fase inicial pode gerar uma eficácia

maior no tratamento, acarretando um dispêndio de capital menor com as medicaçõe

a ntidepressivas.

Dessa forma, Verifica-se a importância do desenvolvimento de políticas públicas que

difundam a informação, deem acesso ao diagnóstico e ao tratamento da síndrome, o que

acarretará um bem estar a população Fluminense.
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Assim, diante de todo o exposto, contamos, uma vez mais, com o inestimável apoio de

nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

Paço das Seções da Assembleia Legislati

fevereiro de 20L9.

ROBERTO

do Esta do Amazonas, em Manaus, 26 de
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