
RESOLUÇÃO SES Nº 1877 DE 01 DE AGOSTO DE 2019 
 
DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO SES Nº 1077 DE 29 DE JANEIRO DE 1996. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais; 
 
CONSIDERANDO: 
 
- que a Declaração de Sepultamento Parcial - DSP é um documento cujo processamento é atribuição exclusiva da 
Secretaria Estadual de Saúde no Estado; 
 
- que a sua criação teve o objetivo de se conhecer as Causas e Motivos de Amputação de Membros e de se constituir 
uma base de dados sobre esses eventos; 
 
- que desde a sua implantação não foi criado um banco de dados e que este documento não vem atendendo ao 
objetivo de subsidiar o planejamento das ações de saúde; e 
 
- que as informações sobre amputações podem ser obtidas através de outro banco de dados - Sistema de 
Informações Hospitalares - SIH, 
 
RESOLVE: 
 
Art.1º - Revogar a Resolução SES nº 1077, de 29 de janeiro de 1996. 
 
Art. 2º- Com a revogação da referida Resolução, a Declaração para Sepultamento Parcial - DSP será substituída pelo 
Relatório de Amputação, documento contendo a narrativa do procedimento, em papel timbrado da Unidade de 
Saúde que o realizou, e cuja cópia deverá ficar anexada ao prontuário médico do paciente. 
 
Parágrafo Único - Para fins dispostos neste artigo, deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo I dessa 
Resolução. 
 
Art. 3º - O relatório tratado no art. 2º deverá ser entregue ao paciente ou responsável legal sempre que houver 
opção pelo sepultamento da peça anatômica, devendo ser anexado ao prontuário médico o comprovante de sua 
entrega. 
 
Art. 4º - O Relatório de Amputação não será distribuído ou recolhido pela Secretaria Estadual de Saúde e/ou 
Secretarias Municipais de Saúde, cabendo às próprias unidades providenciarem o documento, nos moldes do Anexo 
I. 
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2019 
 

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 



 

 


