CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Flavinho – PSB - SP

Requerimento de Audiência Pública Nº,

DE 2017

(Do Sr. Flavinho)
Requer
a
realização
de
audiência pública para debater
o Projeto de Lei nº 1938/2015
que institui a “Semana Nacional
de Luta e Conscientização
sobre a depressão”

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 24, III e 255, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, c/c art. 58, § 2º, II, da
Constituição Federal, ouvido o Plenário desta Comissão de Seguridade Social
e Família, a realização de reunião de Audiência Pública com o objetivo de o
Projeto de Lei nº 1938/2015 que institui a Semana Nacional de Luta e
Conscientização sobre a depressão.

Para discutir o tema, solicitamos que sejam convidados:

I)

Representante do Ministério da Saúde

II)

Representante do Conselho Federal de Psicologia

III)

Representante do Associação Brasileira de Psiquiatria

JUSTIFICAÇÃO
A Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgou que os casos de depressão
aumentaram quase 20% na última década, transformando-se na maior causa
de incapacitação no mundo.
De acordo com a organização, o número de pessoas com depressão
chegou a 322 milhões em 2015, o que significa 18,4% a mais que em 2005.
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Ainda segundo a OMS a queda de produtividade e doenças vinculadas à
depressão tem um custo estimado de um trilhão de dólares por ano. Outros
dados apresentados pela organização informam que nos países desenvolvidos,
quase

metade

das

pessoas

com

depressão

não

foi

corretamente

diagnosticada, número que fica entre 80% e 90% nas nações menos
desenvolvidas.
O mesmo levantamento da OMS diz que cerca de 5,8% da população
brasileira sofre com a doença, o que representa 11,5 milhões de casos,
tornando o Brasil, o país com mais casos na América Latina.
De autoria do nobre colega deputado Paulo Foletto (PSB-ES), o projeto
trata de temática importantíssima para a população, pois o tratamento pode ser
de difícil acesso, além de ser dispendioso, e o temor a ser estigmatizado
impede com frequência que os afetados procurem ajuda.
É importante também destacar, que de acordo com a OMS, cada dólar
investido em ampliar os tratamentos produz quatro dólares de lucro, devido à
melhora da saúde e da produtividade dos trabalhadores.
Diante da seriedade do tema, e da relevância da proposta, conto com os
nobres pares para a aprovação da presente audiência.

Sala das Sessões,

em

de

2017.

Deputado FLAVINHO – PSB/SP
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