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AUTORA: Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis - 2a vice Presidente.

DrsPÕE SOBRE A CR|AçÃO DO
PROGRAMA DE PREVENçÃO DE
VIOLÊNCIAS AUTOPROVOCADAS OU
AUTO!NFLtctDAS, tNSTITUt O SERVTçO
DE ACOLHIMENTO EMERGENCIAL EM
SAUDE MENTAL, VISANDO ATENDER
AS DEMANDAS PSICOSSOCIAIS NO
ESTADO DO AMAZONAS E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Artigo 1o - Fica instituído o Programa de Prevenção de Violências

Autoprovocadas ou Autoinfligidas, para o auxílio e o enfrentamento da

manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio.

Artigo 20 - A prevenção da violência autoprovocada observará os

seguintes princípios:

l-adignidadehumana;

ll - proximidade;

lll- ações de sensibilização dos agentes;

lV - informação;

V - sustentabilidade.
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Artigo 30 - A prevenção das violências autoprovocadas, observará as

seguintes diretrizes:

| - a perspectiva multiprofissional na abordagem;

ll - atendimento e escuta multidisciplinar;

lll - a discrição no tratamento dos casos de urgência;

lV - a integração das açÕes;

V - a institucion alizaçáo dos programas;

Artigo 40 - Consideram-se violências autoprovocadas:

| - o suicídio: a violência fatal autoinfligida, deliberadamente

empreendida e executada com pleno conhecimento;

ll - a tentativa de suicídio;

lll - as autolesões, com ou sem a intenção de se matar;

lV - a ideação suicida: o pensamento recorrente de se matar.

Artigo 50 - A prevenção das violências autoprovocadas é destinada a

alterar a conduta, as atitudes e a percepção dos cidadãos quanto ao

comportamento suicida e será desdobrada em programas de prevenção

primária, secundária e terciária.

Art. 60 O executivo poderá celebrar convênios com instituições do

sistema público de saúde, a fim de realizarem em conjunto as atividades e

programaçÕes definidas nesta lei, bem como com Universidades públicas e

particulares.
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Art. 70 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,

estabelecendo um prazo de 180 dias para que o Poder Público se adeque aos

dispositivos aqui previstos.

PLENARIO RUY ARAUJO DA ASSEMBLEIA GISLATIVA DO ESTADO

DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de março

Dra. Mayara Pin ro Reis
Deputada- PP

20 Vice Presidente
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JUSTIFICATIVA

O suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas

determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes

sociais, idades, orientaçÕes sexuais e identidades de gênero.

Dos 183 países integrantes da organização Mundiar da saúde (oMS),

apenas 38 pesquisados pelo organismo, entre eles o Brasil, contam com uma

estratégia nacional de prevenção ao suicídio. Embora represente um aumento

de quase 35% em comparação aos 28 países que, já em 2014, tinham

estabelecido políticas públicas para lidar com o tema, o resultado ainda é
considerado insuficiente pela OMS.

De acordo com a organização, uma pessoa se suicida a cada 40

segundos, no mundo. Número que, conforme destaca o r:elatório, não

representa fielmente a realidade, jâ que, para cada morle devidamente

registrada, há muitas outras tentativas e obitos que não chegam a ser

contabilizados como suicídios.

segundo a oMS, apenas B0 dos 183 países-membros da organizaçáo

dispõem de informações de "boa qualidade" sobre o tema, o que dificulta a
elaboração de uma estratégia nacional eficaz. Ainda de acordo com a OMS,

79% de todos os casos mundiais se concentram em países de baixa renda -
ainda que, por razões demográficas, as maiores taxas de casos por cada grupo

de 100 mil habitantes tenham sido registradas nos países desenvolvidos e de

maior poder aquisitivo, diz a organizaçâo.

O autoextermínio já é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 2g

anos, atrás apenas dos acidentes de trânsito, segundo a OMS. Globalmente,

se analisados os gêneros, o suicídio é a segunda causa de mortes entre

meninas de 15 a 19 anos (depois de problemas decorrentes da maternidade) e
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a terceira entre garotos da mesma faixa etária (superada por acidentes de

trânsito e por casos de agressão).

A relevância do presente projeto está em fornecer elementos para a

criação de um programa de prevenção de um grave risco de vitimização, que

compromete a vida de tantos jovens, além de produzir sofrimento e

insegurança. Muito embora o suicídio seja uma ocorrência de extrema

complexidade, as evidências científicas indicam que é possível prevenir os

casos, reduzindo os fatores de risco e ampliando as medidas de cuidado e
atenção, razâo pela qual se justifica a presente iniciativa.

PLENÁRIO RUY ARAUJO DA ASSEMBLEI GISLATIVA DO ESTADO

DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de março

Dra. Mayara Pi iro
Deputada - PP

20 Vice Presidente
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