CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputada JAQUELINE CASSOL PP/RO

REQUERIMENTO Nº , DE 2021
(Da Sra Jaqueline Cassol)

Requer a realização de audiência pública, para
debater o aumento de suicídio, automutilação e
problemas

psicológicos

entre

os

jovens

brasileiros, no âmbito do Grupo de Trabalho
destinado ao estudo do tema.

Senhora Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ouvido o plenário, a
realização de audiência pública para debater o “aumento de suicídio, automutilação e problemas
psicológicos entre os jovens brasileiros”, no âmbito do Grupo de Trabalho destinado ao estudo do
tema.
Na oportunidade, solicito que sejam convidados, em data posteriormente
agendada, os seguintes participantes:
1. Dr Humberto Müller Martins dos Santos: Médico Psiquiatra (CRM2439
/RQE883); Professor titular da disciplina de Psiquiatria do curso de Medicina - UNIFACIMED;
Mestrando em Ciências aplicadas à atenção hospitalar - HUJM/UFMT; Diretor-secretário do Núcleo
de Psiquiatria de Rondônia -NPR; Coordenador do ambulatório de Psiquiatria do Hospital Regional

CREMERO.
2. Fabiola P. Ruzzante Fernandes: Psicóloga formada pela Universidade
Estadual de Londrina. Especialista em Psicologia Aplicada e Mestre em Educação. Realiza trabalhos
com grupos de mulheres e adolescentes na área de desenvolvimento humano.
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de Cacoal - HRC; Membro da Câmara técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina -
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3. Cris Farias: Especialista Emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência
Emocional - SBIE. Psicopedagoga. Atualmente é personal e professional Coach, Leader Coach,
Executive Coach e Master Coach.

JUSTIFICATIVA
O comportamento suicida tem sido apontado pela Organização Mundial da Saúde - OMS
como um problema de saúde pública, com impacto severo na sociedade.
Nos últimos 45 anos, a mortalidade global por suicídio vem migrando em participação
percentual do grupo dos mais idosos para o de indivíduos mais jovens. O suicídio é a segunda causa
de morte mais frequente em jovens entre 15 e 29 anos.
Nos cercando da opinião de estudiosos e especialistas no assunto, poderemos tomar medidas
concretas e benéficas para o fato, traçando estratégias e esclarecendo melhor o tema, que ainda é
visto com preconceito por parte da população.
Em face á importância do tema, solicitamos o apoio dos nobres pares para que sejam ouvidos
os representantes do setor.
Sala das Sessões, em

de outubro de 2021.

JAQUELINE CASSOL
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