
RESOLUÇÃO SES Nº 2001 DE 16 DE MARÇO DE 2020 

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA RIOFARMES POR 

TERCEIROS.  

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais,  

CONSIDERANDO: 

- 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, na forma do 

artigo 196 da Constituição da República; 

- as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no SUS, que compreendem as 

ações de proteção e recuperação de saúde individual e coletiva, conforme o artigo 289, inciso 

IV, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; 

- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN e a Declaração de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020; 

- as medidas de emergência em saúde pública de importância nacional e internacional, ou seja, 

as situações dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto 

Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020; 

- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), especialmente a obrigação de 

articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de Emergências 

em Saúde Pública (COE-nCoV); 

- a necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, decorrente do “coronavírus”; e 

- a necessidade de adoção de medidas imediatas visando a contenção da propagação do vírus 

em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3° da Lei Federal n° 13.979, de 06 

de fevereiro de 2020; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Em se tratando de paciente idoso (pessoa acima de 60 anos), fica autorizada a retirada 

de medicamentos na RIOFARMES por terceiros. 

§ 1º - Para isso, o paciente deverá fazer uma autorização de próprio punho, designando o 

nome completo, o número do documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física - CPF 

do portador, em seguida datar e assinar. 



§ 2º - O portador deverá se dirigir à RIOFARMES portando, além do seu documento oficial com 

foto, a autorização e o documento original com foto do titular da receita médica. 

§ 3º - Na impossibilidade de assinatura da autorização pelo paciente titular da receita médica, 

o portador poderá apresentar apenas o documento de identidade original com foto do titular 

da receita médica. 

§4º - Esta Resolução objetiva apenas regulamentar procedimento já previsto na legislação em 

vigor.  

Art. 2º - O procedimento definido nesta Resolução possuirá vigência enquanto perdurar o 

prazo contido no art. 1º, §2º e §3º da Lei Nacional nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020 

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 

Secretário de Estado de Saúde 

 


