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Altera dispositivos da Lei n. 10.800, de 09 de
janeiro  de  2019,  que  d ispõe  sobre  o
acompanhamento  integral  para  educandos
portadores de Transtorno do Déficit de Atenção
com Hiperatividade (TDAH) e com Transtorno
do  Déficit  de  Atenção  sem  Hiperatividade
(TDA).

        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 nº 10.800, de 09 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

        Dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos portadores de Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade (TDAH), com Transtorno do Déficit de Atenção sem Hiperatividade (TDA) e com
Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC).

Art. 2º Fica alterado o caput do art. 1º da Lei nº 10.800, de 09 de janeiro de 2019, passando a vigorar com a
seguinte redação:

            Art. 1º O Poder Executivo deve desenvolver, manter e potencializar programa de acompanhamento
integral para educandos portadores de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com
Transtorno do Déficit de Atenção sem Hiperatividade (TDA) e com Transtorno do Processamento Auditivo
Central (TPAC).

Art. 3º Altera o art. 2º da Lei nº 10.800, de 09 de janeiro de 2019, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

            Art. 2º As escolas da rede pública e privada, com o apoio da família e dos serviços de saúde
existentes, devem garantir o cuidado e a proteção ao educando portador de TDAH, TDA e TPAC visando a
que se desenvolva de forma plena, física, mental, moral, espiritual e social.

Art. 4º O art. 3º da Lei nº 10.800, de 09 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
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            Art. 3º Educandos portadores de TDAH, TDA ou TPAC que apresentam alterações no
desenvolvimento da parte pedagógica ligada à leitura, à escrita, a interpretação e a comunicação, bem como
instabilidade na atenção que venham a repercutir na aprendizagem, devem ter assegurado o
acompanhamento específico voltado a sua dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos seus
educadores no âmbito da própria escola na qual estão matriculados, podendo contar com apoio e orientação
da área de saúde, da assistência social e de outras políticas públicas existentes no Estado de Mato Grosso.

Art. 5º Fica modificado o art. 5º da Lei nº 10.800, de 09 de janeiro de 2019, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

            Art. 5º No âmbito do programa estabelecido no art. 1º desta Lei, os sistemas de ensino devem
garantir aos professores da educação básica amplo acesso à informação, inclusive com relação aos
encaminhamentos possíveis para atendimento multissetorial, formação continuada objetivando capacitá -los
para a identificação precoce dos sinais relacionados ao Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade,
Transtorno do Déficit de Atenção sem Hiperatividade e Transtorno do Processamento Auditivo Central, bem
como para o atendimento educacional escolar desses educandos.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

        A vertente propositura tem por finalidade incluir o Transtorno do Processamento Auditivo Central -
TPAC na Lei nº 10.800, de 09 de janeiro de 2019 que “Dispõe sobre o acompanhamento integral para
educandos portadores de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com Transtorno do
Déficit de Atenção sem Hiperatividade (TDA)”.

        O Transtorno do Processamento Auditivo Central – TPAC, também chamado de Disfunção Auditiva
Central ou Distúrbio do Processamento Auditivo ainda é pouco conhecido por profissionais que atuam em
escolas e até mesmo pelos próprios pais, o que acaba afetando o aprendizado e prejudicando a criança no
seu desenvolvimento escolar e social.

        O TPAC é caracterizado por afetar as vias centrais da audição, ou seja, as áreas do cérebro
relacionadas às habilidades auditivas responsáveis por um conjunto de processos que vão da detecção à
interpretação das informações sonoras. Na maior parte dos casos, o sistema auditivo periférico (tímpano,
ossículos, cóclea e nervo auditivo) encontra-se totalmente preservado. A principal consequência do
transtorno está na dificuldade de processamento das informações captadas pelas vias auditivas.
Assim, a pessoa ouvirá claramente a fala humana, mas terá dificuldades em interpretar a mensagem
recebida.

        Cabe salientar que dependendo da habilidade auditiva que esteja em déficit, os sintomas
comportamentais do TPAC serão diferenciados entre os indivíduos.

        O transtorno costuma produzir dificuldades diárias no processo de comunicação oral, na leitura e escrita,
incluindo o desempenho escolar e a compreensão da linguagem. Além dos prejuízos acadêmicos, é comum
que esses indivíduos tenham algum tipo de dificuldade de adaptação social.

        As causas do TPAC podem ser variadas e muitas vezes desconhecidas, contudo as mais comuns são
de origem genética, otites de repetição, lesões cerebrais por anóxia ou traumatismo craniano, presença de
outros distúrbios neurológicos, atraso maturacional das vias auditivas do Sistema Nervoso Central ou por
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envelhecimento natural do cérebro. Por isso, a maior parte dos diagnósticos é feita em crianças e idosos.

        Os principais sintomas que podem ser percebidos na criança com TPAC são:

Dificuldade de memorização em atividades diárias;●

Dificuldades acadêmicas para ler e escrever;●

Fadiga atencional em aulas ou palestras;●

Troca de letras na fala ou escrita;●

Demora em compreender o que foi dito;●

Dificuldades em compreender informações em ambientes ruidosos;●

Desatenção e distração;●

Solicita repetição constante da informação;●

Agitação;●

Dificuldade para entender conceitos abstratos ou duplo sentido;●

Dificuldade para executar tarefas que lhe foram solicitadas;●

        Diante disso, é que proponho o presente projeto de lei e conto com apoio dos Nobres Pares pela sua
aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Novembro de 2020

 

João Batista
Deputado Estadual
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