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lnstitui, no Estado do Amazonas, a

"Campanha Per,manente de lnformação,

Prevenção e Combate à Depressão" e dá

outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1". Fica instituído, no Estado do Amazonas a "Campanha Permanente de

lnformação, Prevenção e Combate à Depressão".

Art. 2". A Campanha ,Permanente de lnformação, Prevenção e Combate à

Depressão, tem como objetivos:

| - ampliar a informação e o conhecimento sobre a depressão, suas causas,
diagnostico, sintomas, consequências, meios de prevenção e de tratamento;

ll - incentivar a busca pelo diagnostico e tratamento dos pacientes com
transtornos depressivos;

lll - demonstrar que fatores hereditários, efeitos colaterais de medicamentos,
eventos emocionalmente angustiantes, alterações dos níveis de hormônios ou

outras substâncias no corpo e outros fatores podem contribuir para a

depressão;

lV - evidenciar que a depressão pode íazer com que as pessoas fiquem tristes
e sem energia e/ou que percam todo o interesse e pnzer em atividades de que

costumavam gostar;

V - combater o preconceito social que cerca à depressão
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Art. 30. A Campanha Permanente de lnformação, Prevenção e Combate à

Depressão tem por finalidade precípuo, conscientizar a população, através de
procedimentos informativos, educativos, palestras, audiências públicas,
seminários e conferências, sobre os modos de diagnosticar, combater e
prevenir a depressão em todas as suas formas.

Art. 4o. Durante a realizaçào Campanha, o Estado do Amazonas, por
intermédio das Secretarias Saúde, Educação e Assistência Social, deverá
realizar os eventos, descritos no artigo 3o "caput'j, desta Lei, com distribuição
de panfletos, colocação de placas ou banners nas vias públicas e outros meios,
necessários, ao alcance dos objetivos, aqui propostos.

Art. 5o. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias.

Art. 60. Compete ao Poder Executivo, do Estado do Estado do Amazonas,
regulamentar, a presente Lei, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contarda
publicação.

Art. 7o. Esta Lei entra em vigor, 120 (cento e vinte) dias, após a data de sua
publicação

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,
MANAUS 03 DE MAIO DE 2019.

Dra. Mayara Pinh ro Reis
Deputada- PP

2" Vice Presidente
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhores(as) Deputados(as), Nobres

Pares, todo mundo, uma vez ou outra na vida, se sente deprimido ou triste. E

uma reação natural à perda, aos desafios da vida e à baixa autoestima. Mas,

às vezes, o sentimento de tristeza se torna intenso, dura longos períodos e

retira a pessoa da vida normal.

No entanto, quando esta sensação se protrai no tempo, de

forma a se tornar um distúrbio que gera uma tristeza profunda, perda de

interesse generalizado, falta de ânimo, de apetite, ausência de prazet e

oscilações de humor, que podem acabar em pensamentos suicidas isso é

depressão

A depressão é o mais comum dos transtornos mentais, mas é

uma doença tratável. ,Os tipos de depressão são: clássica, distimia, transtorno

bipolar e sazonal.

A Organização Mundial da Saúde calcula que, em vinte anos, a

depressão ocupará o segundo lugar no ranking dos males que mais matam.

Reconhecer a depressão é frequentemente o maior obstáculo

para diagnosticar e tratar a depressão. lnfelizmente, aproximadamente metade

das pessoas que passa pela depressão nunca tem a doença diagnosticada ou

tratada. E isso pode ser uma ameaça: mais de 10"/o (dez por cento) das
pessoas que têm depressão se suicidam,

Segundo o Dr. Dráuzio Varella, em matéria publicada em seu

endereço eletrônico, a cada dez pessoas que procuram o médico, pelo menos

uma preenche os requisitos para o diagnóstico de depressão.
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A Organização Mundial da Saúde considera a "depressão

maior", que é um dos tipos de depressão, como uma das mais sofridas

doenças no mundo, sendo um dos principais fatores de risco para doenças

cardiovasculares, câncer entre outros.

Há outros tipos de depressão com as seguintes denominações:

pós-parto, crônica; atípica, entre outras, as qu.ais também rnerecem atenção

poratingirem parte da população, que muitas vezes desconhece a doença.

A instituição da Campanha Perrnanente de Prevenção e

Combate à Depressão permitirá o esclarecimento de pessoas que, muitas

vezes, não encaram a depressão como uma doença e assim, não buscam o

tratamento adequado.

Além disso, implicará no combate ao preconceito ainda muito

presente entre pessoas que não tem conhecimento das causas e efeitos dessa

doença; bem como, poderá orientar pessoas que se encontram nessa situação

ou que conhecem alguém que sofra desse mal.

Apresentamos este Projeto de Lei porque, hoje, o número de

pessoas com depressão tem aumentado, consideravelmente, gerando um

grande problema de saúde pública (sem uma faixa etária de idade) com danos

irreparáveis, trazendo graves consequências para o crescimento e

desenvolvimento dos nossos cidadãos. Por essa razào, peço aos nobres

colegas o seu apoio.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MANAUS 23 DE MAIO DE 2019.

DO AMAZONAS,

Dra. Mayara Pinhe iro
Deputada- PP

2u Vice Presidente
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