
Projeto de lei N° ______/ 2020

Da Sr. Geovanna Alves do Nascimento Freitas

Dispõe sobre a inclusão de profissionais 

especializados em atendimento urgente e 

primário as pessoas com ideação ou 

tentativa de autoextermínio, em hospitais 

públicos e privados. 

                          

O Congresso Nacional decreta:

Art 1º A designação de profissionais especializados no atendimento 

de pessoas com ideação ou tentativa de suicídio dentro dos hospitais públicos e 

privados, garantindo o acolhimento e a escuta qualificada de urgência.

Art 2º Os profissionais deverão passar por capacitação ou 

especialização para realizar o atendimento de escuta em primeira instância.

Parágrafo 1: A capacitação deve ser ministrada por profissionais 

graduados na área de saúde mental.

Art 3º Os hospitais deverão disponibilizar treinamentos gratuitos aos 

seus funcionários para capacitá-los a exercer o atendimento.

Art 4º Para atendimentos posteriores à primeira acolhida deverão ser 

realizados apenas por profissionais graduados em psicologia e/ou psiquiatria.

Art 5º O profissional deve respeitar o sigilo a fim de proteger, por 

meio da confidencialidade, a intimidade dos pacientes atendidos.

Art 6º Esta lei entra em vigor um ano a partir da data de sua 

publicação.

JUSTIFICATIVA

A necessidade de acelerar o atendimento contra suicídio é de extrema 

importância no contexto da sociedade brasileira. Onde os acontecimentos vêm afetando 

indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e 

identidades de gênero. O presente trabalho irá avaliar as mudanças de comportamento 

trabalhando com a prevenção de transtornos mentais. A prevenção não tem sido tratada 



de forma adequada devido à falta de consciência do suicídio como um grave problema 

de saúde pública. Em diversas sociedades, o tema é um tabu e, por isso, não é discutido 

abertamente. Até o momento, apenas alguns países incluíram a prevenção ao suicídio 

entre suas prioridades de saúde e só 38 países relatam possuir uma estratégia nacional 

para isso. Sensibilizar a comunidade e quebrar o preconceito são ações importantes aos 

países para alcançar progressos na prevenção do suicídio.

O número de suicídios em todo o país está aumentando cada vez mais. 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil está em oitavo lugar dentre 

os países com maior número de suicídios. O presente projeto busca diminuir a taxa de 

autoextermínio no nosso país por meio da disponibilidade de profissionais capacitados 

para a primeira escuta qualificada em hospitais de rede pública e privada. Outro dado de 

importante análise é que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. 

Não é possível ter uma análise precisa a este número, pois ainda é censurado na 

sociedade, poucos conseguem se expressar sem sofrer julgamentos ou retaliações, fator 

este que prejudica mais ainda o quadro da pessoa. Logo, a importância de estabelecer 

um local de segurança e apoio de profissionais que farão uma escuta especializada e 

adequada. 

Outro indício relevante, é a condição socioeconômica, 79% dos 

suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Essa última informação 

é relevante para a implementação do projeto, principalmente, em redes públicas para 

que as pessoas de baixa renda possam ter acesso ao atendimento. Desta maneira, é 

possível cada vez mais atingir um dos princípios do Sistema Único de Saúde: a 

equidade.

 Outro risco acontece com pessoas portadoras de transtornos mentais, 

portanto, a importância de implementar um atendimento contínuo após a primeira 

acolhida. É necessário termos profissionais lidando com isso, que respeite e leve a sério 

o sofrimento do outro, além de impor a lei, manter o segredo da situação de saúde de 

seus pacientes, fazer a escuta qualificada e auxiliar para que a pessoa seja conduzida 

para um tratamento adequado.

Pesquisas demonstram que diante a contribuição de alguma pessoa 

para ajudar nesse processo de enfrentamento do sofrimento tudo fica mais fácil, 

especialistas formados ajudam com eficácia o processo de recuperação. A taxa de 

mortalidades por suicídios diminuiria muito com pessoas especializadas dando 



assistência. Esperamos atrair a atenção para o tema e contribuir para novas formas de 

tratamento contra o suicídio. 

À vista do exposto, contamos com o apoio dos Nobres Pares nessa 

iniciativa.

                                                                      

Sala de sessões, em ____de__________ de 2020

Deputada Geovanna Alves do Nascimento Freitas


