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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Robério Negreiros - Gab 19

PROJETO DE LEI  Nº , DE 2022

(Autoria: Deputado Robério Negreiros)

 

Institui o Programa Distrital de
Conscientização da Depressão
Infanto-Juvenil e dá outras
providências.

 

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, decreta:

 

 Fica instituído o Programa Distrital de Conscientização da Depressão Infanto-Art. 1º
Juvenil com os seguintes objetivos:

I – Ampliar a informação e o conhecimento sobre a depressão, suas causas,
sintomas, meios de prevenção e tratamento;

II – Incentivar a busca pelo diagnóstico e tratamento dos pacientes;

III – Combater o preconceito;

IV – Capacitação dos profissionais do Sistema Único de Saúde no âmbito Distrital
sobre o tema;

V – Excelência na prevenção e tratamento de depressão infantil e na adolescência.

 

 O presente programa tem como finalidade promover a orientação acerca daArt. 2º 
doença, diagnósticos e tratamentos, para os alunos, seus familiares, profissionais da
educação e toda população.

 

 Para consecução do presente programa, deverão ser realizadas as seguintesArt. 3º 
atividades: 

         I – Campanhas de divulgação e conscientização sobre a depressão de crianças e
 adolescentes;

            II – Veiculação de material de divulgação, com distribuição de cartazes, informativos,
 revistas em quadrinhos e álbum de figurinhas;

              III – Seminários, palestras, debates, oficinas, peças teatrais, teatro de fantoche,
gincanas, ou qualquer outra atividade interativa que leve aos alunos e à população em geral,
o conhecimento sobre o assunto, e a importância de se atentar aos sintomas, buscando
identificar o aspecto comportamental que possa revelar a doença, facilitando um diagnóstico

 precoce;
        IV – Buscar a forma mais eficiente de tratar a doença obtendo um acompanhamento
individualizado, voltado para cada necessidade em particular.
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Deverá ser realizada campanha de divulgação e conscientização    Parágrafo único.
sobre a depressão de crianças e adolescentes através da realização de palestras gratuitas
com profissionais habilitados e capacitados sobre o tema, distribuição de panfletos, cartazes
em repartições públicas com atendimento ao público e demais meios necessários para
atender os objetivos desta Lei.

 

 Fica o Poder Executivo autorizado a implementar o tratamento psicológicoArt. 4º 
necessário à criança ou adolescente em conjunto com os seus pais ou parentes e
responsáveis.

 

 As Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e DireitosArt. 5º
Humanos deverão atuar de forma integrada com os objetivos do Programa, visando à
eficiência dos resultados, no que tange ao Planejamento, Organização e Elaboração do seu
cronograma de atividades.

 

 O Poder Executivo poderá constituir parcerias, celebrar convênios, termos deArt. 6º 
cooperação, com ou sem ônus, com as instituições públicas, privadas ou qualquer outra
entidade que busque alcançar os objetivos desta Lei, estabelecendo uma política de
cooperação entres as Secretarias mencionadas no Artigo 5º.

 

 O Poder Executivo regulamentará esta Lei, com auxílio de uma comissãoArt. 7º
formada por profissionais especializados em adoecimento mental.

 

 As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por contaArt. 8º
das verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário.

 

 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõesArt. 9º
em contrário.

 

JUSTIFICAÇÃO

 

O presente projeto de lei visa instituir o Programa Distrital de Conscientização da
Depressão Infanto-Juvenil, no âmbito do Distrito Federal, com o objetivo de promover
iniciativas capazes de informar a população sobre a existência da doença entre crianças e
adolescentes, alertando sobre os riscos da ausência de tratamento adequado.

Com efeito, a depressão  em  crianças e adolescentes  é um transtorno que foi por
muito tempo ignorado ou subdiagnosticado, mas, em decorrência da frequência crescente
com que essa doença vem ocorrendo nesta faixa etária, novos estudos e pesquisas têm sido
feitos com o intuito de compreender melhor e tratar este distúrbio.

Ademais, as crianças e os adolescentes vivem uma contradição nesta pandemia. Se
eles são mais resistentes à ação nefasta do vírus do que os adultos, suas mentes estão entre
as vítimas preferenciais do cenário atual. 

Um estudo realizado sobre os efeitos da Covid-19 na saúde psicológica identificou o
aumento explosivo de sintomas de ansiedade e depressão entre jovens, considerando desde
a primeira infância até pouco antes de se tornarem maiores de idade.
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O estudo, coordenado pela Universidade de Calgary, do Canadá, compilou
informações de 29 estudos que abordaram os desígnios mentais de 80.000 pequenos
participantes de diversas partes do mundo, inclusive da América do Sul. O percentual de
jovens ansiosos saltou de 11,6% antes da pandemia para 25,2% nos dias atuais – trata-se de
um aumento superior a 100%.

Para ficar claro, um em cada quatro jovens desenvolveu algum tipo de ansiedade
enquanto o novo coronavírus se multiplicava pelo mundo. Os depressivos eram 12,9% nos
tempos pré-Covid e são 20,5% atualmente.

Cumpre ressaltar, que a juventude é um período único na vida. Nessa fase, são
comuns rompantes de felicidade entremeados com momentos de angústia, tudo junto e
misturado em uma sinfonia típica da idade. 

Fato é que a vida ficou imprevisível, cheia de incertezas. Com as restrições de
circulação o convívio social foi abruptamente interrompido. Amigos de escola, colegas de
clube, parceiros de festinhas para os adolescentes, todos eles saíram de cena, e a tela do
smartphone, computador ou TV passou a ser, durante muito tempo, o único ponto de contato
com o mundo lá fora. “Estar socialmente isolado, afastado dos amigos, das rotinas escolares
e das interações sociais revelou ser muito duro para os jovens”, diz Sheri Madigan, uma das
autoras do estudo acima mencionado.

Com o passar dos meses, esses impactos negativos sobre as crianças e jovens só
pioraram, concluiu o estudo, surpreendendo a todos os envolvidos, que imaginavam que os
jovens seriam mais resistentes e maleáveis aos desafios da pandemia.

Ainda de acordo com a análise, diversos são os impactos na saúde mental,
ocasionados pelo isolamento social persistente, marcos perdidos, problemas financeiros e
familiares, além de interrupções escolares prolongadas.

  Assim, considerando que é dever do Estado e direito fundamental do cidadão a
proteção à saúde, em especial das crianças e dos adolescentes, é que apresentamos o
presente projeto de lei.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a
aprovação desta proposição.

 Sala das Sessões,       janeiro de 2022.
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