
RESOLUÇÃO SES Nº 1866 DE 27 DE JUNHO DE 2019 
 
INSTITUI O COMITÊ DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO DAS 
DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS DO ESTADO RIO DE JANEIRO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO 
DE SAÚDE.  
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e 
 
CONSIDERANDO: 
 
- a Lei nº 8080, de 19/09/1990 que estabelece no art.17 a competência da direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS); 
 
- a Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017, Anexo I, que estabelece a Política de Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS), em seu art.5º, inciso VII que trata da organização dos processos de gestão e planejamento das 
variadas ações intersetoriais, como forma de fortalecer e promover a implantação da PNPS na RAS, de modo 
transversal e integrado, compondo compromissos e corresponsabilidades para reduzir a vulnerabilidade e os 
riscos à saúde vinculados aos determinantes sociais; 
 
- que a PNPS, em seu art. 10 determina como temas prioritários, evidenciados pelas ações de promoção da saúde 
e compatíveis com o Plano Nacional de Saúde, pactos interfederativos e planejamento estratégico: a formação e 
educação permanente, a alimentação adequada e saudável, as práticas corporais e atividades físicas, o 
enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados, o enfrentamento do uso abusivo do álcool, a promoção da 
mobilidade segura, a promoção da cultura da paz e de direitos humanos e a promoção do desenvolvimento 
sustentável; 

- a tendência de crescimento da morbimortalidade, os altos custos econômicos gerados pelas seguintes doenças 
não transmissíveis: doenças do Aparelho Circulatório -DAC, Neoplasias- NEO, Doenças Respiratórias Crônicas- DRC 
e Diabetes Melitos- DM e dos Agravos (Acidentes e Violências), que constituem as DANT, impactando indivíduos, 
famílias e a sociedade; 
 
- a necessidade de intervenções intersetoriais e custo-efetivas para redução de seus fatores de risco comuns e a 
promoção dos fatores de proteção, os quais uma vez modificados e incorporados às práticas diárias podem reduzir 
consideravelmente as complicações, sequelas e mortes prematuras; e 
 
- a necessidade de uma mobilização intra e intersetorial para a efetiva implantação e implementação das ações 
estratégicas de enfrentamento das DANT no Estado do Rio de Janeiro; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Instituir o Comitê de Monitoramento do Plano de Ações Estratégicas de Enfrentamento das Doenças e 
Agravos Não Transmissíveis (DANT) do Estado do Rio de Janeiro 2020-2029, no âmbito da Secretaria de Estado de 
Saúde, com o objetivo de:  
 
I - monitorar e avaliar as principais metas e indicadores de acompanhamento do Plano; 
 
II - definir as ações e indicadores de monitoramento do Plano de Ações Estratégicas de Enfrentamento das 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) do Estado do Rio de Janeiro 2020-2030 com as secretarias 
municipais; 
 
III - promover a articulação intra e intersetorial necessária à consecução das ações previstas no Plano. 
 



Art. 2º - O referido Comitê será constituído por: 
 
- 4 representantes da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental- SVEA/SVS; 
 
- 2 representantes da Superintendência de Vigilância Sanitária-SUVISA/ SVS; 
 
- 4 representantes da Superintendência de Atenção Primária á Saúde- SAPS/ SGAIS; 
 
- 2 representantes da Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação - SAECA/ SGAIS; 
 
- 2 representantes da Coordenação de Urgência e Emergência - CURGE/SGAIS; 
 
 - 2 representantes da Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos - SAFIE/ SGAIS; 
 
- 1 representante da Superintendência de Educação em Saúde da Subsecretaria de Pós Graduação, Ensino e 
Pesquisa em Saúde; 
 
- 1 representante da Superintendência de Atenção Psicossocial e População em Situação de Vulnerabilidade; 
 
- 1 representante da Assessoria de Planejamento/SES; 
 
- 1 representante da Assessoria de Regionalização/SES. 
 
§ 1º - O grupo será coordenado pela Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - SVEA/SVS. 
 
§ 2º - Cada setor participante do Comitê deverá indicar para cada representação titular e suplentes a Subsecretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS), que procederá às convocações e atas das atividades. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Resolução nº 1.192 de 22/06/2015. 
 

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2019 
 

EDMAR SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 

 


