
RESOLUÇÃO SES Nº 1872 DE 31 DE JULHO DE 2019 
 
INSTITUI O NÚCLEO ESTADUAL DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ E 
ATENÇÃO À SAÚDE ÀS VÍTIMAS DE DIVERSAS FORMAS DE VIOLÊNCIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- o disposto no art. 196, da Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe que a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 
 
- o inciso II, do art. 198, da Constituição da República Federativa do Brasil, que prevê que as ações e serviços públicos 
de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo 
com as diretrizes, dentre elas, o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 
dos serviços assistenciais; 
 
- a Lei Estadual nº 4.158, de 23 de setembro de 2003, que dispõe sobre o atendimento às vítimas de violência sexual 
e torna obrigatório o atendimento hospitalar diferenciado multidisciplinar às crianças e mulheres vítimas de violência 
em geral e dá outras providências; 
 
- que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser implementada em 
ações articuladas entre os órgãos da Administração Pública e que a assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar será prestada conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência 
Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas 
de proteção; 
 
- as políticas públicas de proteção às crianças, aos adolescentes, aos idosos e demais grupos sociais vulneráveis, que 
preveem atendimento integral à saúde, prestados em observância aos princípios e às diretrizes do Sistema Único de 
Saúde e a necessidade de integração operacional do sistema de justiça com as áreas de segurança pública, assistência 
social, saúde, educação entre outros; 
 
- a Portaria Interministerial nº 1, 6 de fevereiro de 2015, que instituiu a Comissão Interministerial de Enfrentamento 
à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CIEV-LGBT); 
 
- a Portaria Interministerial nº 288, de 25 de março 2015, que estabeleceu orientações para a organização e 
integração do atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e pelos 
profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto à humanização do atendimento e ao registro de 
informações e coleta de vestígios; 
 
- a Portaria de Consolidação MS nº 02 de 29/09/2017 Anexo VII (Origem: PRT MS/GM 737/2001), que dispõe sobre 
a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, cujo objetivo é o de estabelecer 
diretrizes e responsabilidades institucionais onde se contemplem e valorizem medidas inerentes à promoção da 
saúde e à prevenção de agravos externos; 
 
- a Portaria de Consolidação MS nº 02 de 29/09/2017 Anexo VIII (Origem: PRT MS/GM 1876/2006), que instituiu 
diretrizes nacionais para a Prevenção do Suicídio, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 
competências das três esferas de governo;  
 



- a Portaria de Consolidação MS nº 05, de 29/09/2017, Título V, Capítulo VII (Origem: PRT MS/GM 485/2014, art. 1º), 
que redefine o funcionamento do Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
- a Portaria de Consolidação MS nº 02 de 29/09/2017, Anexo I (Origem: PRT MS/GM 2446/2014), que redefine a 
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS); 
 
- a Portaria de Consolidação MS nº 4 de 28/09/2017, Anexo V (Origem: PRT MS/GM 204/2016, CAPÍTULO I), que trata 
da notificação compulsória de violências interpessoais e autoprovocadas nos serviços de saúde públicos e privados;  
 
e - a Portaria de Consolidação MS nº 03 de 28/09/2017, Anexo IX (Origem: PRT MS/GM/936/2004), que dispõe sobre 
a estruturação da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde e a Implantação e Implementação 
de Núcleos de Prevenção à Violência em Estados e Municípios; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Instituir o Núcleo Estadual de Saúde para Prevenção da Violência, Promoção da Cultura da Paz e Atenção à 
Saúde às vítimas de diversas formas de violência no Estado do Rio de Janeiro. 
 
Art. 2° - São atribuições do Núcleo: 
 
a) Elaborar o Plano Estadual de Prevenção da Violência, Promoção da Cultura da Paz e Atenção à Saúde às vítimas de 
diversas formas de violência no Estado do Rio de Janeiro. 
 
b) Apoiar, assessorar, acompanhar e monitorar o desenvolvimento dos núcleos e planos municipais de Prevenção da 
Violência, Promoção da Cultura da Paz e Atenção à Saúde às vítimas de diversas formas de violência nos municípios 
do Rio de Janeiro. 
 
c) Qualificar a gestão para o trabalho de prevenção da violência, promoção e atenção à saúde às vítimas de diversas 
formas de violência; 
 
d) Promover e participar de políticas e ações intersetoriais e de redes de suporte social que tenham como objetivo a 
prevenção da violência, a promoção e atenção à saúde às vítimas de diversas formas de violência; 
 
e) Assessorar, qualificar e articular em rede as ações de prevenção da violência, promoção da saúde e atenção às 
vítimas de diversas formas de violência desenvolvidas pelos núcleos dos Municípios; 
 
f) Fortalecer a implantação e implementação da notificação de violências interpessoais e autoprovocadas, 
possibilitando a melhoria da qualidade da informação e participação nas redes estaduais e nacional de atenção 
integral para populações estratégicas e vulneráveis; 
 
g) Estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas estratégicas; e 
 
h) Articular as redes de capacitação em parceria com os polos de educação permanente loco-regionais. 
 
Art. 3° - O Comitê Gestor Estadual do Núcleo Estadual de Saúde para Prevenção da Violência, Promoção da Cultura 
da Paz e Atenção à Saúde às Vítimas de diversas formas de violência no Estado do Rio de Janeiro é composto por 1 
(um) representante das seguintes áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde, listadas abaixo: 
 
I) Gabinete do Secretário 
 
II) Gabinete da Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral à Saúde 



 
III) Superintendência de Atenção Primária à Saúde 
 
3.1 Coordenação do Programa Saúde na Escola 
 
3.2 Coordenação de Saúde das Crianças 
 
3.3 Coordenação de Saúde dos Adolescentes 
 
3.4 Coordenação de Saúde das Mulheres 
 
3.5 Área Técnica de Saúde do Idoso 
 
3.6 Área Técnica de Saúde do Homem 
 
3.7 Apoio Institucional da Atenção Primária à Saúde IV) Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em 
Situação de Vulnerabilidade 
 
IV) Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade 
 

4.1 Coordenação de Atenção Psicossocial 

4.2 Coordenação de Ações em Saúde para Populações em Situação de Vulnerabilidade 
 
V) Superintendência de Monitoramento e Qualidade das Unidades de Saúde 
 
5.1 Assessoria Técnica de Humanização 
 
5.2 Assessoria Técnica da Qualidade 
 
VI) Superintendência de Unidades Pré-Hospitalares 
 
6.1 Coordenação de Unidades Pré-Hospitalares - UPA24 
 
VII) Superintendência de Unidades Hospitalares 
 
7.1 Coordenação Materno Infantil 
 
7.2 Coordenação de Enfermagem 
 
7.3 Núcleo de Serviço Social 
 
VIII) Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 
 
8.1. Coordenação de Gestão de Assistência Farmacêutica 
 
IX) Subsecretaria de Vigilância em Saúde 
 
9.1 Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental 
 
9.1.1 Coordenação de Vigilância e Promoção da Saúde 



 
9.1.2 Divisão de Agravos Não Transmissíveis/Gerência de Notificação e Prevenção de Violência e Promoção da Saúde 
 
9.1.3 Coordenação de Vigilância Epidemiológica 
 
9.1.4 Gerência das Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais 
 
X) Subsecretaria de Pós-Graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde 
 
10.1 Superintendência de Educação Permanente 
 
XI) Subsecretaria Jurídica 
 
Art. 5º - A coordenação do Núcleo instituído por meio desta Resolução será designada por ato do Secretário de Estado 
de Saúde. 
 
Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2019 
 

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 

 


