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Indico ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Mato Grosso Mauro Mendes Ferreira,
e ao Ilustríssimo Senhor Secretário de Estado
de  Saúde  Gilberto  Figueiredo,  a  urgente
necessidade de aquisição de eletrocardiógrafo
digital  que  suporte  a  integração  com
plataformas  de  tele  medicina,  viabilizando  o
compartilhamento de informações e a emissão
de laudos médicos a distância para distribuição
nas Unidades de Básicas de Saúde - UBS, dos
Municípios do Estado de Mato Grosso.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso Mauro Mendes Ferreira, e
ao Ilustríssimo Senhor Secretário Estadual de Saúde Gilberto Figueiredo, a urgente
necessidade de aquisição de eletrocardiógrafo digital que suporte a integração com plataformas
de tele medicina, viabilizando o compartilhamento de informações e a emissão de laudos
médicos a distância para distribuição nas Unidades de Básicas de Saúde - UBS, dos Municípios
do Estado de Mato Grosso.

 

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo a aquisição e distribuição de aparelhos de
eletrocardiograma que suportem a integração com plataformas de telemedicina, viabilizando o
compartilhamento de informações e a emissão de laudos médicos a distância para as Unidades
de Básicas de Saúde - UBS, dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

Diante da importância do diagnóstico precoce do princípio ou do desenvolvimento de alguma
deficiência cardíaca, a realização do eletrocardiograma ainda na fase de socorro do paciente
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propiciará um tratamento emergencial ainda mais eficaz.

Salienta-se que a medida se impõe essencial para o bom atendimento, visto que por meio do
resultado do exame (eletrocardiograma) é possível observar prováveis problemas cardíacos, a
título exemplificativo destacam-se infarto agudo do miocárdio, sobrecarga de cavidades,
arritmias, taquicardias e bradicardias.

Com o ECG digital e a telemedicina aplicada, a realização do procedimento digital com laudo
remoto permitirá reduzir drasticamente a espera pelo teste para pacientes em comunidades
urbanas e rurais, que chegaram a ter de aguardar mais de um ano para fazer o ECG, pois é
muito comum faltarem especialistas nos municípios e comunidades menores para emitirem os
laudos necessários fisicamente.

A Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS, ligada diretamente à Organização Mundial de
Saúde - OMS, em maio de 2017, exarou estudo em que esclarece que 17,7 milhões de pessoas
morreram por doenças cardiovasculares em 2015, o que representou 31% de todas as mortes
em nível mundial.

Desses mencionados óbitos, 7,4 milhões ocorreram devido às doenças cardiovasculares e 6,7
milhões devido a acidentes vasculares cerebrais. 

Salienta-se ainda, que durante a pandemia, o número de mortes por parada cardíaca subiu
132%, aumentando ainda mais a estatística, segundo levantamento da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Segundo a SBC, estima-se que até 2040 haverá um
aumento de até 250% dessas mortes no país. 

Diante da incidência de problemas cardíacos e da alta mortalidade dos pacientes acometidos, a
instalação do eletrocardiograma nas Unidades Básicas de Saúde - UBS dos Municípios de
nosso Estado propiciará melhor condução dos casos e melhor prognóstico de alguns pacientes.

Portanto,  com a disponibilização do equipamento em questão, será garantida a  rapidez no
diagnóstico e no tratamento de problemas cardíacos, aumentando a sobrevida dos pacientes e
colaborando na diminuição de óbitos pois, a maioria dos transtornos podem ser evitados ou
postergados com cuidados preventivos.

Certo de que, em muito contribuirá para o bom prognóstico dos pacientes, espero pela
aprovação da presente indicação pelo Plenário desta Casa de Leis e posterior atendimento pelo
Poder Executivo.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Março de 2023
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Júlio Campos

Deputado Estadual
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