
PROJETO DE LEI Nº 4533/2017

Torna  obrigatório,  no  Município  de  Patos  de
Minas,  o teste de glicemia em recém-nascidos e
em crianças de até 06 (seis) anos de idade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA:

Art. 1º  Fica o Município de Patos de Minas obrigado a realizar o teste de
glicemia nos recém-nascidos e crianças de até 06 (seis) anos de idade na rede pública de
saúde, bem como na rede particular, sem prejuízo dos demais procedimentos médicos
iniciais.

Parágrafo  único.  Os  resultados  do  teste  serão  assinalados  na  carteira  de
vacinação da criança.

Art.  2°   O  Município  promoverá  campanha  em  todo  o  seu  território,
esclarecendo a importância da realização dos testes como forma de combate a diabetes e
de orientação quanto ao seu adequado tratamento.

Art. 3°  O  Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa)
dias, contados a partir da sua publicação.

Art. 4°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Patos de Minas, 2 de março de 2017.

LÁSARO BORGES DE OLIVEIRA
Vereador

JUSTIFICATIVA:

O  diabetes  já  se  tornou  a  segunda  doença  mais  comum  na  infância,
perdendo apenas para asma. Trata-se de uma doença crônica caraterizada pelo aumento
excessivo e prejudicial das taxas de açúcar no sangue. Em crianças, o tipo de diabetes
mais comum é a 1.

Nas últimas décadas, a idade de início da doença caiu em alguns anos. Nos
anos 1980, as crianças mais jovens com diabetes estavam, em média, com 12 anos de
idade. Na década seguinte, essa idade baixou para 11. Nos anos 2000, a média de idade
foi para 9. E, na última década, a incidência alcançou crianças ainda mais novas, na
faixa de 2 aos 4 anos.
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Diante disso e considerando que a Constituição Federal determina que saúde
é um direito de cidadão e dever do Estado, solicitamos dos nobre pares a aprovação
desta matéria legislativa.

PL_4533/2017 2/2


