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Altera dispositivos da Lei n. 10.598, de 26 de
setembro  de  2017,  que  institui  o  Plano
Estadual de Combate ao Suicídio no âmbito do
Estado de Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º A ementa da Lei n. 10.598, de 26 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

Institui o Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio e a Automutilação no âmbito do Estado de Mato
Grosso.

Art. 2º Fica alterado o caput do art.1º da Lei n. 10.598, de 26 de setembro de 2017, passando a vigorar com
a seguinte redação:

            Art. 1º Fica instituído o Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio e a Automutilação.

Art. 3º Altera o Parágrafo único do art.1º da Lei n. 10.598, de 26 de setembro de 2017, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

            Art. 1º (...)

            Parágrafo único O plano de que trata esta Lei tem por objetivo identificar possíveis sintomas e tratar
o transtorno mental e/ou psicológico que pode configurar depressão, bipolaridade, esquizofrenia, Síndrome
de Bordeline, Síndrome de Burnout, alcoolismo, abuso de drogas, bullying e cyberbullying provendo o
acompanhamento dos indivíduos que necessitem de tratamento, de ordem a minorar a evolução dos quadros
que podem levar ao suicídio e a automutilação.

Art. 4º O caput do art. 2º da Lei n. 10.598, de 26 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte
redação:

            Art. 2º O Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio e a Automutilação tem por fundamento as
seguintes diretrizes, sem prejuízo de outras mais a serem instituídas:
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Art. 5º Fica modificado o Inciso II do art. 2º da Lei n. 10.598, de 26 de setembro de 2017, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

            Art. 2º (...)

            (...)

            II – exposições com cartazes que explicitem eventuais sintomas da enfermidade, visando
conscientizar a sociedade sobre os aspectos da automutilação e do comportamento suicida;

Art. 6º Altera o Inciso IV do art. 2º da Lei n. 10.598, de 26 de setembro de 2017, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

            Art. 2º (...)

            (...)

          IV – direcionamento de atividades para o público alvo do programa, principalmente os mais vulneráveis,
promovendo a conscientização atinente às questões de bem-estar mental, comportamentos suicidas e de
automutilação, consequências do estresse e gestão efetiva de crise;

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

 

JUSTIFICATIVA

A vertente propositura tem por finalidade incluir “o enfrentamento a automutilação” no Plano Estadual de
Combate ao Suicídio, instituído no âmbito do Estado de Mato Grosso, através da Lei n. 10.598, de 26 de
setembro de 2017.

A automutilação atualmente tem recebido atenção de pesquisadores em diversas áreas, dentre elas a
psicologia e a psiquiatria, devido ao aumento do número de casos evidenciados em espaços escolares e
expostos nas mídias sociais. No Brasil, é difícil encontrar dados específicos, mas, mundialmente, estudos
apontam que cerca de 30% dos jovens em idade escolar – faixa etária mais afetada – se automutilam.

Conhecida também como cutting ou autolesão não suicida, a automutilação se define como comportamento
repetido do próprio indivíduo de infligir lesões superficiais, embora dolorosas, em partes do corpo, tais como:
bater a cabeça, esbofetear a face, colocar o dedo nos olhos, cortes, queimaduras, morder as mãos, os lábios,
entre outras. Tais comportamentos utilizados como válvula de escape para dores emocionais são cada vez
mais frequentes entre jovens e adolescentes. O ato em si, não é uma doença, mas um sintoma que esconde
o verdadeiro problema daquele que prática, como uma depressão, transtornos de ansiedade, Síndrome de
Burnout, bullying, cyberbullying, além de outros decorrentes ou vinculados a quadros de impulsividade.

A competividade atual, a elevada pressão por resultados positivos, a curiosidade e a necessidade de se
sentirem aceitos são outros fatores que tem afetado drasticamente os adolescentes, naturalmente mais
vulneráveis por se encontrarem em um período de transição entre a infância e a vida adulta, fase de
amadurecimento psíquico e emocional. Infelizmente, por vergonha, medo ou sentimento de culpa,
dificilmente esses jovens procuram ajuda, por isso, os pais, responsáveis e os educadores devem ficar
alertas a alguns sinais, como uso constante de casacos e roupas compridas, mesmo em dias quentes, além
de quadros de tristeza ou melancolia constantes.

Outra tendência recente é a disseminação dessas lesões provocadas através das redes sociais. Muitos
adolescentes compartilham as histórias e as fotos expondo a autoagressão. Jogos virtuais e desafios como
“Baleia Azul” e “Momo”, em que jovens e crianças são obrigados a cumprirem metas que, muitas vezes,
envolvem suicídio e automutilação, desperta a curiosidade, e tendem a estimular a prática do ato.
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Delimitar um tratamento específico para reduzir o suicídio e a automutilação é um desafio enorme no cenário
atual. Profissionais que lidam com a saúde mental da população enfrentam a ansiedade de encontrar
soluções e auxiliar na manutenção da qualidade de vida dos pacientes.

É preciso de fato uma atuação conjunta dos poderes públicos com o fim de conscientizar da importância das
ações que visem prevenir, identificar sintomas e tratar os transtornos mentais e/ou psicológicos, promovendo
o acompanhamento dos indivíduos que necessitem de tratamento de ordem a minorar a evolução dos
quadros que possam levar tanto ao suicídio, quanto a automutilação.

Formular e implantar políticas públicas para o enfrentamento dessas temáticas no ambiente familiar, escolar
e social, e que busquem a redução de riscos e de agravos à saúde do cidadão é dever do Estado, conforme
rege a Constituição Federal em seu artigo 196, verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nessa toada, apresento o presente projeto de lei incluindo a Automutilanação, no Plano Estadual de
Combate ao Suicídio, como forma de estratégia permanente para sua prevenção e tratamento das
condicionantes a ela associada.

Corroborando com todo exposto alhures, impende destacar que no mês passado foi publicada a Lei Federal
n. 13.819, de 26 de abril de 2019, que ‘Institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do
Suicídio, a ser implementada pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
e altera a Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998.”

Por todo o exposto, espero contar com o apoio dos Nobres Pares deste Parlamento para aprovação da
presente propositura.

 

 

 

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Maio de 2019

 

João Batista
Deputado Estadual
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