
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
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Excelentíssimo Senhor DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

 

O deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO, signatário, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 

174 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo, a presente: 

 

 

INDICAÇÃO 

 

Ao Governo do Estado, para que venha garantir o acesso ao prontuário médico 

aos pacientes, por meio eletrônico, em todas as unidades de saúde, sejam 

públicas ou privadas. 

 

  

JUSTIFICATIVA 

 

A presente indicação tem por finalidade, que o Governo do Estado, venha dispor 

sobre a garantia ao direito de acesso ao prontuário médico aos pacientes, por 

meio eletrônico, seja na rede pública e privada de saúde. 

 

Esta ferramenta possibilitará a comodidade e praticidade de receber seus 

prontuários médicos através dos meios eletrônicos, seja ele, acesso através dos 

portais, bem como através do e-mail, ou quaisquer aplicativos que atualmente 

todas as pessoas utilizam. 
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Sabe-se que a utilização da tecnologia da informação e comunicação em saúde 

cresce a cada dia. Com isso, são inúmeras as possibilidades, os recursos e os 

benefícios que a tecnologia pode trazer para a área da saúde, especialmente em 

meio a Pandemia do Covid-19, haja vista, a busca de evitar qualquer tipo de 

contato físico, ou seja, tudo que visa conter a propagação do vírus se faz 

extremamente eficaz. 

 

Com esta medida, o paciente terá acesso a todos seus diagnósticos de exames e 

consultas, sendo notificado que os mesmos se encontram disponíveis através de 

e-mail ou outro modo eletrônico. Dessa forma, se tona notório os inúmeros 

benefícios que a população terá com a introdução desse novo método de controle 

de dados médicos.  

  

Ante todo o exposto, esperamos contar com apoio a esta Indicação para que, por 

meio deste, venhamos a cumprir, com eficiência e eficácia, a nossa missão de bem 

servir ao povo do Espírito Santo.  

 

 

Sala das Sessões, em 22 de Maio de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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