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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. Ls Fica instituída a semana Laranja - Semana Estadual de Conscientização sobre o

Transtorno de Deficit de Atenção com Hiperatividaie - TDAH, a ser realizada, anualmente,

entre os dias 07 a 13 de julho, no Estado do Amazonas.

Art. 2a A semana Estadual de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com

Hiperatividade -TDAH tem como objetivos:

| - levar ao conhecimento da população, informaçãc, acerca desse transtorno; e

ll - orientar a respeito do diagnóstico e do tratamefio adequado.

Art. 3e Durante a referida semana, poderão ser prcmovidas atividades que visem ampliar o

conhecimento, sensibilização, diagnóstico e tratame nto do Transtorno de Déficit de Atenção

com Hiperatividade - TDAH.

Art. 4s O poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.

Art. 5e Esta Lei entra em vigor na data de sua publiceção

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LE6IS

Manaus, 0L de agosto de 2019.

DO ESTADO DO AMAZONAS, em

JOÃO LUIZ A DA SILVA
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JUSTIFICATIVA

o dia L3 de julho foi a data escolhida mundialmente para simbolizar o Dia da

Consciência sobre o TDAH - Déficit de Atenção e Hiperatividade e representado pela cor

Laranja. Como já ocorre com várias outras condições e problemas de saúde, esse transtorno

psicológico também passa a ser lembrado em uma data anual específica com o objetivo de

ampliar o acesso ao público de informações atualizadas, dicas e instruções produtivas sobre

o distúrbio que é considerado um dos mais tratáveis na área da saúde psiquiátrica,

O Objetivo deste Projeto é instituir uma semana de conscientização sobre o
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH, a ser realizada anualmente

entre os dias 07 a L3 de julho. Cujo objetivo é destacar o impacto e prejuízos acumulados

pelo transtorno em milhões de crianças, adultos e familiares, Com a finalidade de alcançar o

devido diagnóstico e consequentemente o adequado tratamento.

Há a necessidade de reconhecer o TDAH como algo de interesse prioritário para

a saúde pública, para aumentar a consciência da população sobre o tema, melhorando,

dessa forma, o acesso aos serviços de saúde mental para crianças e adultos portadores do

transtorno.

O TDAH é um transtorno neurobiológico que afeta de 3% (três por cento) a 7%

(sete por cento) das crianças em idade escolar e aproximadamente 4% (quatro por cento)

dos adultos, nos mais diversos grupos raciais, étnicos e socioeconômicos, Os estudos

indicam que o distúrbio é comum em algumas famílias e sugerem que a carga genética é um

fator de risco importante. O TDAH é caracterizado por três sintomas básicos: impulsividade,

desatenção, e em alguns casos, hiperatividade.

lnfelizmente, a desinformação tem propiciado discussões públicas cada vez mais

equivocadas e sem bases cientificas, o que causa um enorme prejuízo aos portadores

impedindo que a maioria das pessoas alcance uma melhor qualidade de vida.

Um número significativo de adultos vem sofrendo no trabaÍho, na vida social e

na família devido ao fato do TDAH não ter sido identificado e tratado adequadamente.
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São inúmeros os impactos negativos da falta de diagnóstico e tratamento do

TDAH: maior número de acidentes, perda de emprego, divórcios, maior risco de uso de

álcool e drogas, tendência a cometer atos infracionais, abandono escolar, baixa auto estima

e baixa autoconfiança.

Uma semana dedicada a conscientizapão e informação ajudará a diminuir o

estigma que impede que milhões de crianças e adultos procurem os cuidados que

necessitam. A população precisa ter conhecimento dos avanços médicos e dos tratamentos

que permitem que a maioria dos portadores de TDqH seja beneficiado e obtenha uma vida

mais feliz e mais produtiva,

O projeto que institui a semana de cons':ientização sobre o Transtorno de Deficit

de Atenção com Hiperatividade - TDAH é muito relevante para os direitos dos portadores

de TDAH. Nesta semana pode-se realizar campanhas, debates e palestras visando promover

o esclarecimento, a reflexão e a divulgação dos dados sobre o TDAH ê seus portadores no

âmbito Estadual.

Ter uma semana de conscientizaçâo promovendo atividades que visem ampliar

o conhecimento e a sensibilização sobre o transtorno é de suma importância.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio dos nobres

pares para a aprovação deste projeto.

ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DO ESTADO DO I,IAS, em Manaus, 01 de agosto de 2019.
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