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O artigo 22 do projeto de lei em epígrafe passa a incluir o inciso XII, com o seguinte
conteúdo:
"Artigo 22 - ...
...
XII - as metas, os critérios e as previsões de recursos para programas sociais destinados
a orientação, acompanhamento e tratamento de saúde mental de servidores públicos e da
população em geral.

JUSTIFICATIVA

Em 2020, apenas 51% dos 194 Estados Membros da OMS relataram que sua política ou plano de
saúde mental estava em consonância com os instrumentos internacionais e regionais de
direitos humanos, muito aquém da meta de 80%. E apenas 52% dos países cumpriram a meta
relativa aos programas de promoção e prevenção de saúde mental, também muito abaixo da
meta de 80%. A única meta atingida para 2020 foi uma redução na taxa de suicídio em 10%,
mesmo assim, apenas 35 países disseram ter uma estratégia, política ou plano de prevenção
autônomo.
Embora a descentralização sistemática da atenção à saúde mental para ambientes
comunitários tenha sido recomendada há muito tempo pela OMS, apenas 25% dos países
respondentes preencheram todos os critérios para integração da saúde mental na atenção
primária à saúde. Embora tenha havido progresso na capacitação e supervisão na maioria dos
países, o fornecimento de medicamentos para problemas de saúde mental e atenção
psicossocial nos serviços de atenção primária à saúde permanece limitado.

Isso também se reflete na forma como os recursos do governo para a saúde mental são
alocados, evidenciando a necessidade urgente de desinstitucionalização. Mais de 70% dos
gastos totais do governo com saúde mental foram alocados para hospitais psiquiátricos em
países de média renda, em comparação com 35% em países de alta renda. Isso indica que os
hospitais psiquiátricos centralizados e os cuidados de internação institucional ainda
recebem mais fundos do que os serviços prestados em hospitais gerais e centros de atenção
primária à saúde em muitos países.

As metas globais registradas no Atlas de Saúde Mental são do Plano de Ação Integral de
Saúde Mental da OMS, que continha metas para 2020 endossadas pela Assembleia Mundial da
Saúde em 2013. Este plano agora foi estendido para 2030 e inclui novas metas para a
inclusão de problemas de saúde mental e apoio psicossocial em planos de preparação para
emergências, integração da saúde mental na atenção primária à saúde e pesquisa em saúde
mental.
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