CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROJETO DE LEI n. 10.632/22
Institui no Município de Campo
Grande-MS, o Mês Maio Furta-cor,
dedicado
às
Ações
de
Conscientização,
Incentivo
ao
Cuidado e Promoção da Saúde
Mental Materna.

A Câmara Municipal de Campo Grande-MS,
A p r o v a:

Art. 1º Institui no Município de Campo Grande-MS, o Mês Maio Furta-cor,
dedicado às Ações de Conscientização, Incentivo ao Cuidado e Promoção
da Saúde Mental Materna.
Art. 2º As ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção do
tema objeto desta lei poderão ser desenvolvidas por meio de reuniões,
palestras, cursos, oficinas, seminários, distribuição de material informativo,
entre outras, objetivando:
I – A conscientização da população sobre a importância da saúde mental
materna;
II – O incentivo aos órgãos da Administração Pública Municipal, empresas,
entidades de classe, associações, federações e à sociedade civil organizada
para se engajarem nas campanhas sobre o tema objeto desta lei.
Art. 3º O Mês Maio Furta-cor passa a integrar o Calendário Oficial do
Município de Campo Grande-MS.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal poderá buscar parcerias e firmar
convênios junto às entidades, empresas e demais órgãos da iniciativa
privada, para a execução das ações de conscientização do Mês Maio Furtacor.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta lei naquilo que couber.
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2022.

OTÁVIO TRAD
Vereador PSD

JUSTIFICATIVA
A presente propositura tem o escopo de conscientizar e sensibilizar a
população campo-grandense para a importância da saúde mental materna,
cujo mês escolhido, isto é, maio, em razão da comemoração do Dia das
Mães e a cor em virtude da sua tonalidade que altera de acordo com a luz
que recebe, não havendo uma cor absoluta para aquele que lança o olhar.
Em março do corrente ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou
novas diretrizes para apoio às puérperas e aos recém-nascidos nas
primeiras 06 (seis) semanas de vida após o nascimento. Referidas
orientações, dispõem sobre os cuidados com o bebê e a puérpera, incluindo
instrumentos de triagem para identificação de depressão pós-parto e
ansiedade1.
Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), foi demonstrado
que durante a pré-pandemia, a depressão pós-parto atingia cerca de 19,8%
das mulheres em países de baixa renda, número esse que saltava para 26%
em se tratando do nosso país, ou seja, estimava-se que 1 a cada 4 mulheres
adoecesse mentalmente entre 6 e 18 meses do bebê.2
Ademais, é importante considerar o cenário pandêmico que impactou
diretamente na saúde mental materna, criando um alerta, pois neste
contexto, com as escolas fechadas, isolamento, reduções salariais, pouca ou
nenhuma rede de apoio, conflitos conjugais, violência doméstica, levaram a
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http://www.cofen.gov.br/oms-define-diretrizes-de-cuidados-no-pos-parto_97396.html
https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2022/rede-de-apoio-pode-evitar-tragedias-como-caso-de-bebe-afogado-em-campogrande-dizem-especialistas/
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sentimentos como a exaustão, solidão, e culpa levando a quadros graves de
depressão, ansiedade e suicídio.3
Em âmbito nacional, a Campanha Maio Furta-cor, foi criada em 2021 pelas
doutoras Nicole Cristino, (psicóloga clínica e perinatal), e Patrícia Piper,
médica psiquiatra e psicoterapeuta com atuação na perinatalidade, de
Curitiba, no Paraná, vem para debater o estado de saúde mental materna
durante a pandemia.4
Em Campo Grande-MS, destacamos a atuação do NIEPPICS (Núcleo de
Implementação Estratégica Para Práticas Integrativas e Complementares em
Saúde), o qual aderiu à campanha de conscientização a saúde materna e
prepara programação para discutir o tema nas redes sociais em 2021, bem
como do GAV- Grupo Amor Vida que disponibiliza atendimento gratuito via
telefone a pessoa em crise5.
Ante o exposto, em razão da relevância da temática, bem como da
imprescindibilidade da saúde mental materna, conto com o apoio dos Nobres
Pares para a aprovação do presente.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2022.

OTÁVIO TRAD
Vereador - PSD
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https://www.maiofurtacor.com.br/
https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2021/maio-furta-cor-nucleo-de-praticas-integrativas-de-ms-adere-campanha-de-apoiosaude-emocional-materna/
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https://grupoamorvida.ong/index.php/2022/05/02/agora-somos-0800-ligacoes-gratuitas-de-todo-brasil/
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