
INDICAÇÃO Nº 1415,  DE 2020 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XI Consolidação do Regime Interno, ao 
Excelentíssimo  Governador  do  Estado,  que  adote  as  medidas  necessárias  para  criação  de 
Centrais de Atendimento e Suporte Psicológico e campanhas de acolhimento psicológico entre 
cidadãos, destinado às pessoas que estão em isolamento domiciliar em decorrência da Pandemia 
do Covid-19.  

 

JUSTIFICATIVA 

 Conforme  estudos  já  realizados  em  decorrência  da  criação  da  Frente  Parlamentar  de 
Prevenção ao Suicídio dos Profissionais de Segurança Pública, bem como de pesquisas recentes 
que  demonstram  que  o  índice  de  pessoas  com  problemas  de  ordem  psicológica  vêm  subindo 
vertiginosamente  em  todo  o  país,  em  especial  nesta época  tão  peculiar  e  sem  precedentes  de 
isolamento  domiciliar  e  problemas  de  ordem  financeira  e  afastamento  familiar,  se  mostra 
necessário a criação de políticas públicas visando minimizar os problemas psicológicos 
decorrentes do isolamento. 

 Para tanto, diante das incertezas e medos caudados por esse período de instabilidade, 
bem como a necessidade de se evitar os serviços de saúde durante a pandemia, é de extrema 
relevância que seja criado um canal de atendimento via 0800 ou aplicativo, com o objetivo de 
garantir  que  pessoas  com  doenças  psicológicas  e  psiquiátricas  recebam  atendimentos  em 
situações de crise, evitando assim, situações extremas para estes e seus familiares.  

 Salutar,  ainda,  a  criação  de  campanhas  de  orientação  e  incentivo  para  que  a  própria 
população possa se auxilie, de modo que um amigo, vizinho, familiar ou até mesmo 
desconhecido possa ajudar aquele que esteja sofrendo de problemas psicológicos ou 
psiquiátricos, devendo tal auxílio ser feito via fone, redes sociais, dentre outras, sempre evitando 
o contato pessoal e direto entre o auxiliador e auxiliado. 

 A  população  brasileira,  dentre  as  quais  a  paulista,  tem  em  seu  perfil  características 
humanistas  e  sempre  que  podem  ajudam  àqueles  que  necessitam.  Neste  diapasão,  não  resta 
dúvidas de que inúmeras pessoas se disporão a ajudar seu próximo neste momento tão difícil, 
sendo necessário, contudo, que estas pessoas sejam orientadas e incentivadas a fazê-lo. 

 A criação de Centrais de Atendimento visa atender àqueles que não têm quem possa lhe 
dar este auxílio, bem como também poderá servir para que àqueles que desejam auxiliar alguém 
nestas condições possa buscar as devidas orientações de como fazê-lo de forma eficaz e segura. 

 O  tema  tratado  nesta  Indicação  é  de  suma  importância  para  minimizar  os  efeitos 
nefastos provenientes da Pandemia do Covid-19 quando do término do período de isolamento, 
posto que em que pese ser imprescindível a adoção de todas as medidas possíveis para evitar a 
proliferação do vírus entre a população paulista, de igual modo é preciso zelar pela saúde mental 
da população e garantir que ao final do isolamento, as pessoas estejam em condições não apenas 
físicas, mas também psicológicas, para retomar suas atividades e contribuir para o 
reestabelecimento da normalidade. 
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 Na expectativa da atenção Exmo. Sr. Governador, sua equipe e órgão correspondente, 
solicito a apreciação desta, me colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 Aproveito a oportunidade para, uma vez mais, apresentar protestos de estima e 
consideração. 

 

Sala das Sessões, em 8/4/2020.  

 

a) Adriana Borgo. 
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