CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº

, DE 2015

(Do Sr. Paulo Foletto )
Institui a “Semana Nacional
de Luta e Conscientização
sobre a depressão”
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º. Fica instituída a “Semana Nacional de Luta e Conscientização
sobre a depressão”, a ser celebrada, anualmente, na semana que
compreender o dia 10 de Outubro, dia em que é comemorado o Dia Mundial da
Saúde Mental, com os seguintes objetivos:
I – promover debates, palestras e outros eventos com especialistas que
esclareçam sobre os tipos de depressão catalogados, diagnósticos e formas de
tratamentos existentes;
II – estimular a criação e divulgação de políticas públicas que auxiliem a
população, especialmente a de baixa renda, na busca por acompanhamento
especializado;
III – difundir os avanços obtidos pela ciência na busca por tratamento
mais eficaz.

Art.3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei tem por finalidade chamar a atenção de todos
e debater de forma mais clara a depressão, doença que é conhecida por
muitos profissionais da área psiquiátrica como “o mal do século 21”.
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Dados revelados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram
que cerca de 450 milhões de pessoas em todo mundo sofrem da doença e que
a depressão será a doença mais comum do mundo em 2030, afetando mais
pessoas que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças
cardíacas.
Levantamento trazido pelo jornal “O Estado de São Paulo” publicado em
2014 revelou crescimento da ordem de 705% no número de mortes
relacionadas com a depressão nos últimos 16 anos no Brasil.
De acordo com o INSS, no ano de 2013, a depressão foi responsável
por 61.044 pedidos de afastamento do trabalho, o que também traz perdas
econômicas para o País.
O Brasil sofre hoje com a falta de rede primária de prevenção e
escassez de psiquiatras e psicólogos no sistema público de saúde.
A depressão é uma doença que pode se manifestar de várias maneiras,
e não escolhe raça, classe social ou econômica, e muitas vezes têm seus
sintomas confundidos com o de outros males de menor potencial.
Por conta do que foi mostrado salientamos ser de fundamental
importância o esclarecimento da população acerca dos males causados pela
depressão e contamos com a compreensão de nossos pares para o rápido
andamento da proposta ora apresentada.

Sala das Sessões,

em

de

2015.

