
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002861/2021

Institui a Política de Atenção Integral à Saúde
Mental no âmbito das instituições de ensino
do Estado de Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Fica instituída a Política de Atenção Integral à Saúde Mental no âmbito das
instituições de ensino do Estado de Pernambuco.

     Art. 2º A Política de Atenção Integral à Saúde Mental no âmbito das instituições de
ensino do Estado de Pernambuco tem como objetivos:

     I – auxiliar os profissionais da educação e fornecer apoio psicossocial integral a eles e aos
estudantes matriculados na rede estadual de ensino, que desenvolverem doenças ou
distúrbios psicológicos que comprometam a saúde mental, como depressão, ansiedade,
automutilação e pensamentos suicidas;

     II – estimular o desenvolvimento de práticas de cuidados com a saúde mental nas
instituições de ensino da rede pública estadual;

     III – defender incondicionalmente a vida e a saúde mental dos estudantes e profissionais
da educação da rede pública de ensino, mediante o fortalecimento psicológico e da
autoestima;

     IV – solidificar os valores que sustentam o pleno desenvolvimento psicossocial dos
estudantes e profissionais da educação da rede pública de ensino;

     V – contribuir para a resolução pacífica de conflitos que fazem parte do cotidiano das
instituições que integram a rede pública de ensino, promovendo a cultura da paz, da não
violência e da sustentabilidade social e ambiental; e

     VI – alertar todos os segmentos e instituições que integram o sistema público de ensino,
bem como a comunidade escolar, a respeito da realidade emocional dos estudantes e
profissionais da educação, a fim de promover estratégias e ações de prevenção e combate às
doenças e distúrbios psicológicos, através da participação popular.

     Art. 3º São diretrizes da Política de Atenção Integral à Saúde Mental no âmbito das
instituições de ensino do Estado de Pernambuco, sem o prejuízo de outras que possam ser
instituídas:



     I – a capacitação dos profissionais da educação como agentes preventivos de doenças e
distúrbios psicológicos, atuando na identificação, orientação e encaminhamento para a rede de
apoio psicossocial, de estudantes com indícios de comprometimento da saúde mental;

     II – a proteção e promoção da saúde mental dos profissionais da educação no âmbito do
exercício da função, possibilitando a eles o acesso célere, sigiloso e prioritário à rede de
apoio psicossocial e aos estabelecimentos de saúde, mormente para acompanhamento
psicoterápico;

     III – o fornecimento aos profissionais da educação, estudantes e pais e/ou responsáveis
legais, por parte do Poder Público Estadual, de informações sobre a rede de apoio
psicossocial, disponibilizando endereços, telefones, competências e protocolos de
atendimento;

     IV – a garantia do acesso célere, sigiloso e prioritário aos estudantes da rede pública de
ensino com indícios de desenvolvimento de doenças e distúrbios psicológicos, à rede apoio
psicossocial e aos estabelecimentos de saúde, mormente para acompanhamento
psicoterápico;

     V – a criação de canais e locais adequados de atendimento e acompanhamento
psicossocial no âmbito das instituições da rede pública de ensino;

     VI – o monitoramento de possíveis casos para avaliação e cuidado integral, promovendo a
interdisciplinaridade entre os profissionais que atuarão no caso concreto;

     VII – o estímulo à prática de atitudes de prevenção às doenças e distúrbios psicológicos,
promovendo o cuidado em relação ao outro entre os estudantes e profissionais da rede
pública de ensino;

     VIII – o desenvolvimento de estratégias de combate ao bullying escolar, fornecendo mais
proteção e apoio às vítimas;

     IX – o fornecimento de indicadores e informações básicas à comunidade escolar a
respeito de situações que caracterizem as doenças e distúrbios psicológicos mais comuns,
como a depressão, ansiedade e a automutilação;

     X – o enfrentamento à violência autoprovocada (automutilação), definido pelo
comportamento deliberado para destruir ou machucar o próprio corpo, com ou sem intenção
suicida consciente, do qual resultam graves lesões;

     XI – o desenvolvimento de estratégias preventivas para solucionar conflitos, promovendo
a cultura da paz, da não violência e da sustentabilidade social e ambiental, no âmbito das
instituições de ensino;

     XII – o fortalecimento do vínculo afetivo-emocional entre professores e estudantes, com
momentos de reflexão que favoreçam a boa convivência, o crescimento das relações
interpessoais, o respeito mútuo, o acolhimento das diferenças e o exercício da comunicação;
e



     XIII – o resgate da cidadania e o respeito aos direitos humanos.

     Art. 4 º O Poder Público Estadual, por meio de seus órgãos competentes, poderá
estabelecer cooperação técnica com a União e os Municípios na elaboração de planos,
projetos, cursos, oficinas, seminários e ações para capacitar os profissionais da educação e
estabelecer protocolos de encaminhamento de estudantes com indícios de doenças e
distúrbios psicológicos, para a rede de apoio psicossocial.

     Art. 5º As instituições públicas de ensino situadas no âmbito do Estado de Pernambuco,
através de sua equipe gestora, deverão comunicar às Secretarias de Educação e de Saúde,
acerca dos casos suspeitos ou confirmados de estudantes nelas matriculados, com indícios de
depressão, ansiedade, pensamentos suicidas e/ou outras doenças e distúrbios psicológicos,
para que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de oferecer suporte psicossocial.

     Art. 6º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos agentes ou estabelecimentos
públicos ensejará a sua responsabilização administrativa ou de seus dirigentes, em
conformidade com a legislação aplicável.

     Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao
Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito, registramos:

     Nosso projeto de lei objetiva instituir a Política de Atenção Integral à Saúde
Mental no âmbito das instituições de ensino do Estado de Pernambuco, com o
objetivo de auxiliar os profissionais da educação e fornecer apoio psicossocial tanto a
eles quanto aos estudantes com indícios de doenças e distúrbios psicológicos, bem
como estimular o desenvolvimento de práticas de cuidados com a saúde mental nas
escolas da rede estadual de ensino.



     De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio é a terceira principal
causa de morte entre jovens. No Brasil, o Ministério Público apontou que, no período de uma
década, houve crescimento de 40% na taxa de suicídios entre crianças de 10 a 14 anos e de
33,5% para jovens de 15 a 19 anos.

     São números que não podem ser ignorados e que exigem do poder público
iniciativas que oportunizem apoio e condições favoráveis para o desenvolvimento
social, psicológico, físico e intelectual dos estudantes.

     De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), em
2020, ocorreram 372 óbitos por suicídio, já no ano de 2019, o Estado notificou 467
mortes por esta causa. Em relação às tentativas de suicídio, foram 2.550 no ano de
2020 e 2.956 no ano retrasado. Apesar da queda nos registros, a secretaria alerta para
a subnotificação de casos em decorrência da pandemia da Covid-19.

     O suicídio é uma morte social, que leva a uma morte emocional que leva a uma
morte biológica. Para evitar essa morte social, devemos incentivar as pessoas a
falarem sobre suicídio, ensina-las a acolherem quem tenta suicídio e também
estimular toda a rede de cuidados intersetoriais a notificarem a tentativa de suicídio.

     Dificilmente as pessoas que estão sofrendo buscam os serviços de saúde. Por isso,
precisamos debater sobre a importância de notificar um problema tão sério como a
violência autoprovocada. Elas devem saber onde pedir ajuda. O primeiro passo é
acolhê-las onde elas estiverem, sem julgamento ou críticas. Depois, é preciso buscar
tratamento. Vale reforçar que o tratamento é multiprofissional e intersetorial,
passando por vários equipamentos, como Saúde, Assistência Social, Educação,
Esportes, Lazer e Cultura.

     O fenômeno da autolesão, durante muito tempo foi associado a personalidade
emocionalmente instável. Porém, pesquisas recentes tendem a atualizar esses dados,
associando-a a diversos fatores, entre eles, a depressão, o transtorno obsessivo
compulsivo, a ansiedade e outros, segundo o psiquiatra da Infância e da Adolescência
com atuação no Hospital Universitário de Brasília (HUB), André Salles.

     Infelizmente, essa é a realidade dos jovens brasileiros. Cada dia mais comum, a
automutilação traz a dor emocional que cada um carrega. Os índices são
preocupantes. A maioria dos caros de autolesão ocorre entre a pré-adolescência e o
adulto jovem, ou seja, entre 10 até 25 anos, sendo o corte o método mais utilizado.

     Especialistas afirmam que os atingidos têm uma dura realidade, tendo passado por
situações envolvendo abuso físico e sexual, maus-tratos, separação parental, ciclo
familiar instável e precário, condições sociais desfavoráveis, além disso, não possuem
a noção real da vida e não conseguem se defender de alguma situação de perigo. O
mundo virtual também tem suas mazelas e traz para o adolescente uma realidade
utópica, idealizada, entristecida, solitária, frágil, vulnerável, fazendo com que não



suporte as frustrações do mundo real.

     Por isso tão necessária a urgente criação de uma Política de Atenção Integral à
Saúde Mental no âmbito das instituições de ensino do Estado de Pernambuco, para
instituir mecanismos capazes de fornecer apoio psicossocial para estudantes e
profissionais da educação que estão com a saúde mental comprometida.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 17 de Novembro de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 


