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PROJETO DE LEI N" O3}I2O21DE í5 DE JUNHO OE2021'

" 1gr6 §'lü01

e dá outras Providências"'

I cÂulnn MUNIcIPAL DE BARREIRAS' EsrADo DA BAHTA' no

uso de suas atribuições legais e Íegimentais'

APROVA:

Art. 10 As unidades de saúde e escolares da rede pública de ensino de

Barreiras devem prestar orientações aos pacientes' aos alunos e a seus

familiares sobre o 
""or"ti-r"nto 

te sintomas de transtorno de estresse pós-

traumático, depressão, "nti"ããa", 
pânico^ e a.lendências suicidas' em

àã"otên.i" do isolamento pós pandemia do Covid-19'

o caPut, o Poder Público deve

mental, além do acolhimento'
e Psiquiátrico esPecífico aos

equado.

Art. 20 São diretrizes a serem observadas por esta Lei:

I - a perspectiva multiprofissional na.abordagem;

ll - aiendimento e escuta multidisciplinar; .

lll - a discrição no iratamento dos casos de urgência;

lV - a integraçáo das ações;
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V - a institucionalização dos programas;

Vl - o monitoramentó da saúde mental de cada indivÍduo'

Vll - a realização de ciclos de palestras e campanhas que sensibilizem

e relacionem qualidade de vida;
Vlll - a promoção de encontros temáticos relacionados à qualidade de

vida no trabalho e à saúde mental'

AÉ. 30 São estratégias recomendadas para a orientação ao cuidado

psicológico e/ou psíquico de que kata esta Lei:

|-reconhecereacolherseusreceiosemedos,procurandopessoasde
confiança Para conversar; I

ll - retomar estratégias e ferramentas de cuidado que tenha usado em

momentos de crise ou sofiimento e ações que trouxeram sensaÉo de maior

estabilidade emocional;
lll - apoiar no retorno à rotina e na reintegração às atividades de

famílias dos que faleceram e dos que se recuperaram da doença;

lV - investir e auxiliar na redução do nível de estresse agudo das

pessoas acometidas do Covid-19;

V - apoiar pacientes acometidos ou familiares que perderam pessoas

em decorrência da covid-19, que estejam com sintomas e complicaçÕes

associadas a condutas de suicida, comprometlmento social ou no trabalho'

transtornos psicossomáticos, luto patológico e transtornos de adaptaÉo;

Vl - intervençáo especializada em pacientes que desenvolvam

patologia a médio ou longo prazo, de padrões de sofrimento prolongado em

qr" J" manifeste a depressão, estresse póstraumático' psicose' medo'

ansiedade, alcoolismo ou outras dependências e fatores de vulnerabilidade;

Vll - investir em estratégias qualificadas de comunicação social que

favoreça a recuPeração;
Vlll - capacitar equipes que trabalham na fase de recuperação e na

atenção à saúde mental dos que trabalham na linha de frente e junto aos casos

mais graves;
lX - consolidar a coordenação interinstitucional e a participação

comunitárianatomadadedecisÕes,utilizando.Seestratégicasadaptadasnas
esferas sociais e culturais, bem como religiosas e artísticas variadas;
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X - incentivar, mapear e dispor de açóes de cuidado em saúde mental

disponíveis para oS trabalhadores, tais como: Suporte psicológico presencial ou

online nos Centros de Atenção Psicossocial e outros dispositivos da rede onde

os usuários já estejam sendo cuidados e também que estejam aptos para

ácorner novas situações de crise, criando-se dispositivos de atenção para os

familiares e acomPanhantes'

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'

Sala das sessões,em 15 de Junho

SILMA ALVES
Vereadora - RePublicanos
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JUSTIFICATIVA

Estamos vivendo um tempo absolutamente _novo para toda a ,

sociedade, onde os reflexos na pandemia do Covid_19, ;o. ,".àt" 
" 

Oir"r"""
sentimentos e transtornos que nos fazenr refletir como será o pós pandemia ou
o que os especiaristas chamam de "quadro de transtornos do estresse pós_
traumático", condiçâo comum em situações de catáshofes, {ue,as, sei'uestros
e pandemias onde as pessoas ficam revivendo o sofrimento, mesmo após o ,trauma. De acordo com pesquisadores, durante epidJmias o número de
pessoas que desenvorvem distúrbios psíquicos tende a ser maior do que asque são afetadas pelo processo infeccioso. O pós_pandemÍa também
apresenta fatores sérios de risco à saúde mentar, principarmente, por conta das
perdas financeiras. As pessoas perdem o emprego, fecham seu pequeno
comércio, recorrem a empréstimos, adiam dívidas e, quando a quarentena.
acaba e vão tentar se reorganizar, ao tomar ciência da gravidade da situação
em que se encontrarem, podem desencadear sintomas psiquiátricos. Também
é importante mencionar que a depressáo é um processo inflamatório, era está
diretamente relacionada a outros probremas de saúde. As reações e os
padrões psicorógicos a uma pandemia são comprêxos. -[/uitas pessoas sâo,
resilientes ao estresse, pois, no transcorrer de uma pandemia há pessoas que
se adaptam e tornam-se menos ansiosas, enquanto outros casos mostram
efeitos psicológicos graves e duradouros. Assim, transtornos mentais como de
humor, ansiedade e transtorno de estresse -pós{raumático podem ser
desencadeados por uma pandemia como exposições, por exemplo, a
mortalidade em alta escara e de entes queridos. sentinrêntos e sintomas de'
sofrimento psíquico podem revar a transtornos de ansiedade, àtaques de
pânlco, depressão, angustia profunda, ãgressividade, agitaçáo psicomotora,
delírio e suicídio, e permaneceram em muitas pessoas, por muitos anos. Neste
sentido, o presente projeto de lei visa promover unia ação voltada aos cuidados
da saúde mental e emocionar das pessoas infectadàs ou.não pera covid-19 e,
também os niembros' de suas famílias, de forma a-minimizar o impacto
psicológico causado pela doença.

Sala das Sessões, em 15 dejunho de2021.

SILMA ALVES
Vereadora - Republicanos
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