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"Instituir Programa de atenção à saúde mental das vitimas e
familiares das vítimas da COVID-19 no Município de Itumbiara - GO,

e dá outras providências."

A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aprova e o
Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - Ficam instituídas medidas para promover o programa de

apoio mental as vítimas e familiares de vítimas da COVlD-19, considerando que o impacto
causado pelo estresse que a doença provoca é de grande preocupação.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei serão utilizados recursos humanos e

materiais do próprio município, recursos estes que a Secretaria de Saúde já possui.
Art. 3° - Para os efeitos desta lei considera-se vítimas pessoas que

tiveram a doença e seus familiares, assim como familiares que perderam seus entes queridos, cuja
carga emociona! é ainda mais elevada.
Art. 4° - O atendimento as vítimas poderá ser realizado de fonna

presencial ou à distância, por profissionais médicos (Psiquiatras/Psicólogos), ou equipes
multidiscipiinares capacitadas, podendo ser treinadas pela própria Secretaria de Saúde.
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Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de
Goiás, aos 12 dias do mês de Março de 2021.
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JUSTIFICATIVA

A pandemia causada pelo COVID-19 gerou enorme impacto no Município, sendo um dos
principais impactos na saúde mental da população.
E necessário a criação de um programa que irá contribuir para a melhoria do cuidado com a

saúde mental nesse momento de crise. Tendo em vista que muitas famílias estão passando por essa

pesada carga de estresse e ansiedade, estamos tendo também vários casos decorrentes das perdas
econômicas, profissionais e afetivas, elevando consideravelmente o numero de pessoas com
doenças mentais.

Conforme uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde no ano de 2020 sobre a saúde

mental do brasileiro durante a pandemia da COVlD-19, constatou as seguintes informações
ansidedade em 86,5% dos participantes, transtorno de estresse pós-traumático em 45,5% e
depressão grave em 16% dos entrevistados.

Link da pesquisa: https://antiao.saude.aov.br/noticias/agencia-saude/47527-ministerio-dasaude-divulga-resultados-preliminares-de-pesquisa-sobre-saude-mental-na-pandemia
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