
Estado de Sao Paulo

PROJETO DE LEii N° 114 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021.

“DISPOE SOBRE ORIENTAQAO E 
CONSCIENTIZAQAO 
MUNICPIO SOBRE DESPRESSAO 
EANSIEDADE”

NO

Art. 1°. A Semana Municipal de Prevenpao e Combate a Depressao, 
dar-se-a anualmente na segunda semana do mes de outubro, devendo ser 
amplamente divuigada.

Art.2° Durante a referida semana, serao desenvoh/idas agoes para 
conscientizagao da populagao acerca da doenga, prevengao e suas 
caracteristicas.

Art. 3° - Ackninistragao Municipal a seu criterio promovera agoes da 
forma que escolher para combater tal doenga.

Art 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Plenario Vereador Waldomiro dos Santos, 08 de novembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei visa o conhecimento da doenga, suas caracteristicas, 
prevengao, combate e tratamento. A instituigao dessa semana implicara na 
atengao dos cidadaos a esse problema que atinge tantas pessoas, 
adolescentes e jovens atualmente. Ajudara no combate ao preconceito ainda 
muito presente entre pessoas que nao tem conhecimento das causas e efeitos 
da doenga. Bern como, podera orientar pessoas que se encontram nessa 
situagao. A depressao e uma doenga que ataca tao sorrateiramente, que a 
maioria dos que sofrem dela nem percebem que estao doentes.

As ultimas estimativas da Organizagao Mundial de Saude (OMS), 
apontam que apenas no ano de 2015 a depressao afetou mais de 350 milhoes 
de pessoas, cinco milhoes so no Brasil, sendo que 21% dos jovens entre 14 e 
25 anos tern sintomas indicatives de depressao. Entre as mulheres, a 
proporgao e de 28%, segundo dados do 2° Levantamento Nacional de Alcool e 
Drogas, realizado pela Universidade Federal de Sao Paulo (Unifesp) e a 
maioria nem sabe que esta doente. Chamada de Doenga da Alma, a depressao 
carrega estigmas como o preconceito com os transtornos mentais, a dificuldade 
de interpretar os sintomas, e isso faz com que a pessoa demore a buscar 
ajuda, obtenha urn diagnostico e o tratamento adequado.

Depressao nao se trata de pessimismo ou de simples cara amarrada. 
Ela envolve alteragoes qulmicas no cerebro. E certo tambem que esse 
desarranjo tem fatores geneticos. Outros fatores podem empurrar quern tem 
essa tendencia ao “fundo do pogo”: medicamentos controlados, drogas, 
doengas neurologicas, cardiovasculares, infecciosas, slndrome do panico e ate 
tumores.

A depressao nao acontece so em adultos, mas tambem em criangas, 
adolescentes e jovens. O que caracteriza os quadros depressivos nessas 
faixas etarias e o estado de esplrito persistentemente irritado, tristonho ou 
atormentado que compromete as relagoes familiares, as amizades e a 
performance escolar. Este e o centra da nossa preocupagao, criangas, 
adolescentes e jovens. Temos varios casos em nossa cidade para corroborar 
com esta preocupagao. Em pelo menos 20% dos pacientes com depressao 
instalada na infancia ou adolescencia, existe o risco de surgirem disturbios 
bipolares, nos quais fases de depressao se alternam com outras de mania, 
caracterizadas por euforia, agitagao psicomotora, diminuigao da necessidade 
de sono, ideias de grandeza e comportamentos de risco.

A proposta de fazer na segunda semana de outubro e porque 
a Organizagao Mundial da Saude instituiu o dia 10 de outubro como o dia 
mundial da saude mental, desta forma entendemos ser esta semana a mais 
importante para realizar as atividades. A ideia e que durante a referida semana, 
ocorra palestras, debates, procurando atingir o maior numero de pessoas desta 
cidade, independente de idade ou mvel de escolaridade.
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Pelo exposto, a de se considerar que o projeto e de extrema relevancia 
para toda a sociedade. Certo de poder contar com a compreensao desta Casa 
Legislativa nossos protestos de estima e consideragao.
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