RESOLUÇÃO SES Nº 2456 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021
INSTITUI AS DIRETRIZES PARA O ATENDIMENTO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
ISQUÊMICO (AVCi) NO ÂMBITO DOS HOSPITAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que
consta no Processo nº SEI- 080001/017205/2021, e
CONSIDERANDO:
- o disposto no art. 198 da Constituição Federal de as ações e serviços públicos que integram
uma e hierarquizada e constituem o Sistema Único SUS;
- o art. 7º da Lei nº 8080/90 dos princípios e diretrizes do acesso, integralidade da atenção e
descentralização - administrativa com direção única em cada esfera;
- a Portaria nº 1.600/GM/MS, de 07 de julho de 2011, Política Nacional de Atenção às
Urgências e Institui a às Urgências no SUS;
- a Resolução SES Nº 2374, publicada no D.O. de 20 de agosto de 2021, a qual institui grupo de
trabalho para a implementação da linha de cuidados do infarto agudo do miocárdio e acidente
vascular cerebral, no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
- a necessidade de implementação do processo de regulação, controle e avaliação do paciente
com doença aguda, com vistas a qualificar a gestão pública e promover no atendimento;
- a necessidade de promover educação continuada;
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir as diretrizes para o atendimento de pacientes com suspeita diagnóstica de
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi) nos hospitais de referência, conforme Anexo I.
§ 1º - Os hospitais de referências para o atendimento dos pacientes com suspeita de AVCi
serão:
I - Hospital Estadual Adão Pereira Nunes;
II - Hospital Estadual Azevedo Lima;
III - Hospital Estadual Alberto Torres;
IV - Hospital Estadual Getúlio Vargas;
§ 2º - Os hospitais de referência deverão contar com o Serviço de Tomografia
Computadorizada, Serviço de Emergência e preferencialmente Serviço de Neurologia.
§ 3º - Além dos hospitais de referência citados no parágrafo anterior, outras unidades de
saúde poderão ser definidas como referência para o atendimento de pacientes com suspeita
de AVCi.

§ 4º - As diretrizes instituídas por esta Resolução poderão ser adotadas pelas demais unidades
hospitalares que compõem a rede estadual de urgência e emergência.
Art. 2º - As unidades de referência deverão disponibilizar trombolítico r- tpa para o
atendimento dos pacientes com suspeita de AVCi.
Parágrafo Único - Estoque mínimo de 04 (quatro) unidades do trombolítico r- tpa deverá estar
disponível no estoque da farmácia da unidade hospitalar para eventual necessidade de uso nos
pacientes com suspeita de AVCi.
Art. 3º - A unidade de saúde que receber paciente com suspeita diagnóstica de AVC isquêmico
será responsável pelo preenchimento do check list, conforme Anexo II.
Art. 4º - Os pacientes provenientes do SAMU e de outras unidades de saúde deverão ser
identificados com pulseira na cor roxa, definindo a prioridade no atendimento pela suspeita de
AVC isquêmico.
Art. 5º - As ambulâncias do SAMU e UPAS deverão possuir instrumento de rastreio para
detecção dos pacientes portadores de fibrilação atrial como marcador de risco para AVC
isquêmico, principalmente para aqueles pacientes com idade maior ou igual a 60 (sessenta)
anos.
Art. 6º - A Secretaria de Estado de Saúde promoverá capacitação dos profissionais das
unidades de saúde, para qualificação do atendimento do AVC isquêmico.
Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, assim como as diretrizes
para o atendimento do AVC isquêmico.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021
ALEXANDRE O. CHIEPPE
Secretário de Estado de Saúde
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RESOLUÇÃO SES Nº 2455 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021
ALTERA A RESOLUÇÃO SES Nº 2240, DE 26
DE FEVEREIRO DE 2021, QUE CONTITUI A
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO, RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE
GESTÃO Nº 002/2021, CELEBRADO COM A
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no exercício de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº SEI080002/000177/2021, e











§ 1º - Os hospitais de referências para o atendimento dos pacientes
com suspeita de AVCi serão:

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

I - Hospital Estadual Adão Pereira Nunes;
II - Hospital Estadual Azevedo Lima;
III - Hospital Estadual Alberto Torres;

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021

IV - Hospital Estadual Getúlio Vargas;
ALEXANDRE O. CHIEPPE
Secretário de Estado de Saúde
Id: 2343839

§ 2º - Os hospitais de referência deverão contar com o Serviço de
Tomografia Computadorizada, Serviço de Emergência e preferencialmente Serviço de Neurologia.

RESOLUÇÃO SES Nº 2456 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021
INSTITUI AS DIRETRIZES PARA O ATENDIMENTO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO (AVCi) NO ÂMBITO DOS
HOSPITAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

- a Lei Estadual nº 5.164/2007, alterada pela Lei Estadual nº 6.304,
de 28 de agosto de 2012, que dispõe sobre a criação da Fundação
Saúde do Estado do Rio de Janeiro;

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº SEI080001/017205/2021, e
CONSIDERANDO:

- o Contrato de Gestão nº 002/2021, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro,
conforme Processo nº SEI-080001/000803/2021; e

 

Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições contidas na Resolução SES nº 2240, de 26 de fevereiro de 2021.

CONSIDERANDO:

- a Resolução SES nº 2238, de 23 de fevereiro de 2021, que estabelece a sistemática de acompanhamento e avaliação dos contratos
de gestão entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro;



   

 
      
      

- o disposto no art. 198 da Constituição Federal de as ações e serviços públicos que integram uma e hierarquizada e constituem o Sistema Único SUS;

§ 3º - Além dos hospitais de referência citados no parágrafo anterior,
outras unidades de saúde poderão ser definidas como referência para
o atendimento de pacientes com suspeita de AVCi.
§ 4º - As diretrizes instituídas por esta Resolução poderão ser adotadas pelas demais unidades hospitalares que compõem a rede estadual de urgência e emergência.
Art. 2º - As unidades de referência deverão disponibilizar trombolítico
r- tpa para o atendimento dos pacientes com suspeita de AVCi.
Parágrafo Único - Estoque mínimo de 04 (quatro) unidades do trombolítico r- tpa deverá estar disponível no estoque da farmácia da unidade hospitalar para eventual necessidade de uso nos pacientes com
suspeita de AVCi.
Art. 3º - A unidade de saúde que receber paciente com suspeita diagnóstica de AVC isquêmico será responsável pelo preenchimento do
check list, conforme Anexo II.

- os procedimentos de migração da gestão de unidades de saúde de
Organizações Sociais de Saúde para a Fundação Saúde do Estado
do Rio de Janeiro.

- o art. 7º da Lei nº 8080/90 dos princípios e diretrizes do acesso,
integralidade da atenção e descentralização - administrativa com direção única em cada esfera;

RESOLVE:

- a Portaria nº 1.600/GM/MS, de 07 de julho de 2011, Política Nacional de Atenção às Urgências e Institui a às Urgências no SUS;

Art. 4º - Os pacientes provenientes do SAMU e de outras unidades
de saúde deverão ser identificados com pulseira na cor roxa, definindo a prioridade no atendimento pela suspeita de AVC isquêmico.

- a Resolução SES Nº 2374, publicada no D.O. de 20 de agosto de
2021, a qual institui grupo de trabalho para a implementação da linha
de cuidados do infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

Art. 5º - As ambulâncias do SAMU e UPAS deverão possuir instrumento de rastreio para detecção dos pacientes portadores de fibrilação atrial como marcador de risco para AVC isquêmico, principalmente para aqueles pacientes com idade maior ou igual a 60 (sessenta)
anos.

Art. 1º - Alterar os artigos 3º e 4º da Resolução SES nº 2240, de 26
de fevereiro de 2021, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão nº 002/2021 será composta pelos seguintes membros:
Daniele Dias Pitta (Presidente) ID nº 500.2768-9
Jorge Hanna Warrak ID nº 509.5769-4
Marcos Felipe V. Botelho da Fonseca ID 258.5462-3
Rosângela da Costa Jovino ID nº 511.0991-3
Latife Karim El Warrak ID nº 509.5842-9

- a necessidade de implementação do processo de regulação, controle
e avaliação do paciente com doença aguda, com vistas a qualificar a
gestão pública e promover no atendimento;

Art. 6º - A Secretaria de Estado de Saúde promoverá capacitação
dos profissionais das unidades de saúde, para qualificação do atendimento do AVC isquêmico.

- a necessidade de promover educação continuada;
RESOLVE:

Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação,
assim como as diretrizes para o atendimento do AVC isquêmico.

Paulo Roberto Hancock ID nº 425.0151-2
Luciana Bittencourt da Silveira ID nº 510.9502-4
Art. 4º - A Presidência da Comissão será exercida pela servidora Daniele Dias Pitta, ID nº 500.2768-9”

Art. 1º - Instituir as diretrizes para o atendimento de pacientes com
suspeita diagnóstica de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi)
nos hospitais de referência, conforme Anexo I.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021
ALEXANDRE O. CHIEPPE
Secretário de Estado de Saúde
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Id: 2343840

RESOLUÇÃO SES Nº 2457 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021
ALTERA O § 2º DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO
SES Nº 1263, DE 17 DE SETEMBRO DE
2015.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº SEI080001/017205/2021, e
CONSIDERANDO:
- o disposto no art. 198 da Constituição Federal de 1988, que estabelece as ações e serviços públicos que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único de Saúde SUS;
- o art. 7º da Lei nº 8080/90 dos princípios e diretrizes do SUS de
universalidade do acesso, integralidade da atenção e descentralização
política - administrativa com direção única em cada esfera de governo;
- a Portaria nº 1.600/GM/MS, de 07 de julho de 2011, que reformula a
Política Nacional de Atenção às Urgências e Institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS;
- a Resolução SES nº 1033 publicada no D.O. no dia 07 de outubro
de 2014 que institui o grupo de trabalho para a implementação da
Linha de Cuidados do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) no Estado do
Rio de Janeiro.
- a Resolução SES Nº 2374, publicada no D.O. de 20 de agosto de
2021, a qual institui grupo de trabalho para a implementação da linha
de cuidados do infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

- a necessidade promover educação continuada aos profissionais de
saúde no diagnóstico e conduta frente ao paciente com doença cardiovascular, principalmente na urgência e emergência;
- a necessidade de analisar indicadores de qualidade na atenção à
saúde na linha de cuidados naquela área; onde o perfil de morbimortalidade dos quadros relativos às doenças cardiovasculares é de alta
relevância epidemiológica e social;
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar a redação do § 2º do art. 3º da Resolução SES nº
1263, de 17 de setembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
ATO DA SUPERINTENDENTE
DE 29/09/2021
CESSA os efeitos estipendiais do Ato de Aposentadoria de
19/03/2021, publicado no D.O.E.R.J. de 25/03/2021, referente a servidor inativo LUCIA BRANISIO CONTAIFER, Técnico de Enfermagem,
matrícula nº 286079-9, ID nº 3011586-8. Processo nº SEI080001/015497/2021.
Id: 2343833

Art. 3º § 2º - Documentar no boletim de atendimento médico informatizado (BAM), o laudo do eletrocardiograma digital proveniente do
HCOR, via eletrocardiografia digital já fornecido às UPAs 24H pelo Ministério da Saúde ou o eletrocardiograma realizado pela unidade de saúde, que será remetido para a Coordenação de Farmácia, para que a Coordenação da Linha de Cuidados de Doenças Cardiovasculares avalie o caso e decida pela liberação ou
não do trombolítico.
Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições contidas na Resolução SES nº 1263, de 17 de setembro de 2015.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 27/09/2021
PROCESSO Nº SEI-080001/014038/2020 - JUSTIFICA-SE as faltas
exclusivamente para fins disciplinares ocorridas no período de
17/08/2020 a 30/09/2020 de LUIZ ROMUALDO DA SILVA VIEIRA,
Técnico de Equipamentos Médicos e Odontológicos, matrícula nº
295.140-8, ID 31997120, nos termos do § 3º do art. 298 do Decreto
nº 2479/1979.
Id: 2343835

ALEXANDRE O. CHIEPPE
Secretário de Estado de Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Id: 2343841

SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO DA SUPERINTENDENTE
- a Resolução SES nº 1263, de 17 de setembro de 2015; que institui
as diretrizes para o atendimento do infarto agudo do miocárdio (IAM)
no âmbito das unidades de pronto atendimento 24 h do Estado do
Rio de Janeiro e dá outras providências.
- a necessidade de implementação do processo de regulação, fiscalização, controle e avaliação do paciente com doença cardiovascular
aguda, com vistas a qualificar a gestão pública e promover qualidade
no atendimento;

ATO DO CHEFE DE GABINETE
DE 28/09/2021

DE 28/09/2021

EXONERA, a pedido, nos termos do artigo 54, inciso I, do Decreto nº
2479/79, com a redação dada pelo Decreto nº 5.952, de 25/08/82,
JAQUELINE RUFF PEIXOTO, Farmacêutico, matrícula nº 865950-0,
Id. Funcional nº 3137333-0, do Quadro I, da Secretaria de Estado de
Saúde, com validade a contar de 13.07.2021. Processo nº SEI080001/015231/2021.
Id: 2343910

Tendo em vista o atendimento dos pressupostos estabelecidos no § 1º
do Art. 40 da Constituição Federal de 1988, acrescido pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, com base na Resolução SARE nº
3.026/2004 e nas informações prestadas pelo Órgão de Pessoal do
presente administrativo, os servidores abaixo FAZEM JUS ao Abono
de Permanência a partir da data ou períodos informados:

