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Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado para
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de Implantar uma Rede de Apoio no enfretamento a Depressao em nosso 
municipio, o intuito e da criagao de um espago para acolher pessoas 
depressao estresse do dia a dia, ansiedade, problemas com hormonios e 
traumas de todas as ordens.

com

JUSTIFICATIVA:

A depressao: o estresse do dia a dia, a ansiedade, problemas com hormonios, 
traumas de todas as ordens, com o tratamento necessario tern resultados muito 
positives, especialmente se for trabalhado numa esfera preventiva.
A Organizagao Mundial de Saude - OMS - traz um importante dado de que o 
Brasil e o pais com maior indice de depressao da America Latina e pesquisam 
destacam que cerca de 12 milhoes de brasileiros sofrem com a depressao. 
Portanto, e emergencial que os orgaos publicos viabilizem 
oportunidades para que pessoas em situagoes de risco possam ser amparadas 
e acolhidas.
E sabido que ha no municipio o Servigo de Saude Mental, tanto nas DBS's, 
como no CAPSI, recentemente implantado. No entanto, faz-se necessario 
pensar em algo emergencial que possa atender o municipe que num momento 
de crise sinta-se fadado ao suicidio.
Tal questao e de extrema relevancia, considerando que no nosso municipio ha 
muitos casos de suicidio e recentemente, num curto espago de tempo. Outro 
fator que chama a atengao e a faixa etaria, tendo em vista que temos visto a 
incidencia de suicidio em pessoas jovens, entre 15 e 30 anos.
Vale ressaltar que seria interessante, inclusive, uma pesquisa para melhor 
observancia dos dados e estatistica, junto aos orgaos competentes do nosso 
municipio.
Porem, a partir do exposto, e de extrema urgencia que seja pensado 
Rede de Apoio no enfrentamento a Depressao, porque falar em Prevengao ao 
Suicidio, por exemplo, nao pode ser somente na campanha anual do “setembro 
Amarelo”. A Prevengao e agora, e ja e deve ser planejada, a fim de que a 
pessoa seja amparada a todo e qualquer momento.
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REDE DE APOIO:
A Rede de Apoio que se pretende com esse projeto refere-se a criapao de um 
espapo em que a Prefeitura Municipal de Cajamar, possa ser a mantenedora e 
que possa funcionar 24 horas, seja de forma presencial, por telefone ou online.
E como poderia funcionar?

Criar um espapo para atendimento que pode ser uma casa ou algo do 
tipo.
Ter durante o dia o servipo de psicologia e psiquiatria a disposipao do 
municipe e a noite em esquema de plantao, porem garantindo o 
atendimento 24 horas.
Nos esquemas de plantao, pode-se pensar no atendimento online e disk 
rede de apoio.

4. A rede de apoio enquanto carater de acolhimento e preventive, podendo 
atraves de seus especialistas, ajudar o municipe do quadro de crise e de 
descredito a vida, encaminhando-o para as UBS's e outros orgaos de 
acordo com a necessidade e demanda.
Quando do encaminhamento: Acompanhamento psiquiatrico e/ou para 
psicoterapia de acordo com o municipio ja oferece.

6. Ter um mecanismo na rede de apoio de apoio e fedback junto ao 
paciente acolhido e o suposto encaminhamento, ou seja, apos o 
acolhimento, o que foi feito? Como foi feito? Qual a situapao atual de 
cada um que em algum momento pediu socorro a Rede de apoio.

1.

2.

3.

5.

Finalidade dessa Rede de Apoio:
A rede de apoio deve servir de suporte ao paciente, sendo composta por 
especialistas que possam orientar e ajudar o municipe a enfrentar as crises. 
Depois de todo o processo de acolhimento, fazer os encaminhamentos devidos 
para que este individuo possa ser assistido ao longo do seu tratamento.

Plenario Ver. Waldomiro dos SantosfOS de novembro de 2.021.

SAULO ANDE ODRIGUES
Vereado
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Oficio n° 253 - GP

Cajamar, 11 de novernbro de 2021

Senhor Prefeito,
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Prar;a Jose Rodrigues do Nascirnento, n° 30 
Centro - Cajarnar/SP
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