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PROJETO DE LEI N" O37I2O2O, DE 15 DE JUNHO OÉ2020'

"DrsPÕE soBRE A IIUPLANTAçÃo DE

TRATAMENTO CONTRA A DEPRESSAO

TNFANTIL E NA ADoLescÊncn las
uNTDADES eÁstcas oE saÚoe - uBs"'

a cÂrltlRl MUNIcIPAL DE BARREIRAS, EsrADo DA BAHIA' No uso DE

§uÀ§ ÀrnreulçÕes lecats E REGIMENTAIS:

APROVA:

Art. 10 - Fica instituida a obrigatoriedade de todas as Unidades Básicas de

Saúde - UBS do município, ofeiecem atendimento contra a depressão infantil e

na adolescência.

Art. 20 - As crianças e adolescentes com sintomas de depressão deverão ser

acompanhados ior psicoterapeutas e psiquiatras de acordo com cada

diagnóstico.

Parágrafo Único - O atendimento deverá observar' analisar e entender os

motirÃs das queixas relacionadas a depressão' com o objetivo de identificar as

causas, a cura ou amenizar os sintomas'

Art.30-Asdespesasdecorrentesdaexecuçáodestaleicorrerãoporcontadas
dotações orçamentárias próprias' suplementadas se necessário'

AÉ. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo' revogadas as

disposiçÕes em contrário'

Sala das sessões, 15 de junho de 2020 '
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JUSTIFICATIVA

A palavra depressão é usada com grande liberdade Basta um pequeno

oroblema, uma desfeita, ,À-ãài"n"ontô emocional' um preiuízo financeiro'

para nos declararmos dePrimidos'

Embora seia empregada como sinônimo de tristeza' tem pouco a ver com

esse sentimento. Depressão é uma doença grave' Se não for tratada

adequadamente, interfere no dia a dia das pessoas e compromete a qualidade

de vida.

NoS adultos, é mais fácil de ser diagnosticad-a. Eles se queixam e, mesmo

oue não o façam, suas atitudes revelam que náo se sentem bem e a família

iàrceoe qre álgo de errado está acontecendo'

Com as crianças, é diferente Elas

oróorio de seu jeito de ser' Embora es

sintomas são resultado de uma doenç

retraem-se e os Pais, de modo geral, c

de ajuda.

cuidador.

Outro Ponto importante a ser obse

muito nos quadros depressivos O qu

a ser seletiva'
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Portanto, a criança pode estar dando sinais de depressão quando 
.a

ansiedade de separação pãisi.t" e ela reclama o tempo todo de dores de

"âú"ç" 
ou de bariiga, nunca demonstrando que está bem'

Na depressão infantil, o sono começa a ser interrompll"I^"t t-"-t1*l1t:,:
meOo Je'ficar sozinha faz com que reclame e chore muito na hora oe oormlr'

Não é o choro de qr", ó,"t continuar brincando É um choro assustado'

indicativo do medo que está sentindo tempo todo'

Sala das sessôes, 15 de junho de 2020

EDO RAMOS

- AVANTE
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