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lnstitui o Plano Estadual de Combate ao Suicídio

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e O Poder Executivo poderá instituir, no âmbito do Estado do Amazonas, o

Plano

Estadual de Prevenção ao Suicídio.

Parágrafo único. O Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio tem por objetivo identificar
possíveis sintomas; tratar o transtorno mental e/ou psicológico que pode incluir depressão,
transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas; e prover o acompanhamento de
indivíduos que apresentem o perfil, minimizando a evolução dos quadros que podem chegar ao
suicídio.

Art. 2e Fica facultada a Secretaria Estadual de Saúde o desenvolvimento do Plano Estadual
de Prevenção ao Suicídio, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, as instituições de
ensino superior, as organizações da sociedade civil, os organismos governamentais e os não
governamentais, com base nas seguintes diretrizes sem o prejuízo de outras a serem instituídas:
promoção de palestras na semana que compreenda o dia 10 de setembro, que deverão
ser direcionadas aos profissionais de saúde, visando identificar possíveis pacientes que se
enquadrem no perfil;
|

-

ll-

exposição com cartazes citando eventuais sintomas, alertando para possível diagnóstico
e aumentando o acesso público às informações sobre todos os aspectos da prevenção de
comportamento suicida;

lll - idealização de canais de atendimento aos diagnosticados ou àqueles que se encontram
com possível sintoma de tentativa de suicídio;
lV - direcionamento de atividades para o público alvo do plano, principalmente os mais
vulneráveis, promovendo a conscientização com relação a questões de bem estar mental,
comportamentos suicidas, as consequências de estresse e gestão efetiva de crise; e

- criação de um sistema de coleta de dados integrado a Secretaria Estadual de Saúde, a
fim de identificar e monitorar possíveis casos para avaliação e cuidado promovendo a
V

interdisciplinaridade entre os profissionais que irão atuar no segmento'

Art. 3s As despesas decorrentes da aplicação desta legislação, serão definidas pelo Poder
Executivo quando da regulamentação desta lei.
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Art. 4s Fica revogada a Lei ordinária ne 4.G94 de 09 de novembro de 201g.
Art. 5s Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 02 dC
setembro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, importante ressaltar que o suicídio é um fenômeno
complexo e multifacetado que se forma ao longo da história do indivíduo e se revela nos sentidos
e modos de ser que constituem a sua existência, logo, é um fenômeno que não escolhe idade, cor,
classe social, gênero ou nacionalidade.

O suicídio é um ato complexo cuja causa mais comum é um transtorno mental e/ou
psicológico que pode incluir depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de
drogas. Dificuldades financeiras e/ou emocionais desempenham um fator significativo para
evolução do quadro que pode vir a culmínar com o indivíduo desejar e retirar a própria vida.
A Organização Mundial de Saúde (OMS), em seu relatório, chama a atenção de governos
para o suicídio, considerado "um grande problema de saúde pública" que não é tratado e
prevenido de maneira eficaz.
Segundo o estudo, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos, taxa de L1,4 mortes
para cada grupo de 100 mil habitantes. De acordo com a agência das Nações Unidas, 75% doscasos
envolvem pessoas de países onde a renda é considerada baixa ou média.

lnfelizmente, no Brasil o elevado número de suicídios é alarmante e o coloca entre os dez
foram registradas L1gZt
mortes, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres (taxa de 6,0 para cada grupo de 100 mil
habitantes). Entre 2000 e 20L2, houve um aumento de 1.0,4% na quantidade de mortes, alta de
L7,B% entre mulheres e 8,2%o entre os homens. O país com mais mortes é a Índia (258 mil óbitos),
seguido de China (12O,7 mil), Estados Unidos (43 mil), Rússia (31 mil), Japão (29 mil), Coreia do Sul
(17 mil) e Paquistão (13 mil).
países com as taxas mais elevadas da morte autoinflingida. Em 20L2,

Acredíta-se que cerca de90% dos suicídios estão ligados a transtornos mentais sendo muitos
deles então com a possibilidade de terem sido evitados, porém, o preconceito da sociedade em
relação ao próprio cuidado com a saúde mental faz com que essa pessoa não procure ajuda e
infelizmente acabe tendo o fim da própria vida a sua forma de "resolver" o fim da sua dor.
Diante do exposto, considerando a causa tão relevante, peço o apoio dos ilustres membros
desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela e posterior remessa ao Excelentíssimo
Senhor Governador para sanção.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do ESÏADO Do AMAZoNAS, em Manaus, 02 de
setembro de 2019
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