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PROJETO DE LEI 

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE DE 

ATENDIMENTO, NAS UNIDADES 
MUNICIPAIS DE SAÚDE, ÀS 
PESSOAS PORTADORAS DE 

DIABETES, NOS CASOS DA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS 

EM JEJUM TOTAL. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 
legal de suas atribuições, 

D E C R E T A : 

Art. 1º As pessoas portadoras de diabetes terão prioridade de atendimento nas 

unidades municipais de saúde nos casos da realização de exames médicos em 
jejum total. 

Parágrafo único. A prioridade prevista no caput será compartilhada com a dos 

idosos, deficientes, gestantes e demais condições previstas em atos normativos. 

Art. 2º A pessoa portadora de diabetes deverá comprovar essa condição 

mediante a apresentação de documento médico que ateste essa patologia. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 30 de julho de 2018. 

 

 
 

ADEILSON DE SOUZA SANTOS 
[“ADEILSON HORTI SUPER”] 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Conforme informação dos portadores de diabetes, geralmente os médicos 

solicitam os exames de controle da doença pelo menos de 3/3 ou 4/4 meses ou 

até mesmo de 6/6 meses, por ocasião das consultas ou de acordo com o quadro 

da doença. 

 

O exame consiste na coleta de uma amostra de sangue após jejum de 8 horas. 

Ocorre que o diabético não deve fazer jejum maior que 8 horas e, quando for 

fazer o exame não deve tomar insulina se for insulino – dependente ou a 

medicação antidiabetogênica, pois como ficará em jejum o risco de hipoglicemia 

é grande. 

 

No entanto, chegar ao local de coleta do exame, a demora no atendimento é tão 

grande que pode levar os pacientes a terem uma crise de hipoglicemia, e o 

objetivo da proposição é exatamente evitar que isso ocorra. 

 

Ademais, a priorização no atendimento aos pacientes diabéticos, em síntese, 

contribuirá para que sejam observados os cuidados que eles devem tomar 

quando necessitarem de exames médicos que exijam jejum prolongado  

 

Neste sentido, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos diabéticos, 

apresento a presente Proposição e conclamo os nobres vereadores desta Casa de 

leis a aprovarem tão relevante Projeto de Lei. 

 

 

 

ADEILSON DE SOUZA SANTOS  

[“ADEILSON HORTI SUPER”]  

Vereador  

 

 

 


