
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 SEI- 080001/017205/2021, 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 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;  

- 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: 

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 

ALEXANDRE O. CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde 

 


