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GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 288,
DE 25 DE MARÇO DE 2015

Estabelece orientações para a organização e
integração do atendimento às vítimas de vio-
lência sexual pelos profissionais de seguran-
ça pública e pelos profissionais de saúde do
Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à hu-
manização do atendimento e ao registro de
informações e coleta de vestígios.

A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE
POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA RE-
PÚBLICA E OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos I e II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013, que
dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em
situação de violência sexual;

Considerando o Decreto nº 7.958, de 13 de março de 2013,
que estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência
sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede de aten-
dimento do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando o Decreto nº 8.086, de 30 de agosto de 2013,
que institui o Programa Mulher: Viver Sem Violência e dá outras
providências;

Considerando a Portaria nº 485/GM/MS, de 1º de abril de
2014, que redefine o funcionamento do Serviço de Atenção às Pes-
soas em Situação de Violência Sexual no âmbito do SUS; e

Considerando os tratados e convenções internacionais e as
políticas nacionais que tratam do enfrentamento à violência sexual,
resolvem:

Art. 1º Ficam estabelecidas as 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.

Art. 2º As orientações de que trata esta Portaria tem como
objetivo garantir a integralidade e a humanização do atendimento às
vítimas de violência sexual, bem como oferecer elementos à res-
ponsabilização dos autores de violência.

Parágrafo único. O atendimento de que trata o "caput" ob-
servará as diretrizes do Decreto nº 7.958, de 13 de março de 2013, e
as regras e procedimentos técnicos estabelecidos na Norma Técnica
para a Atenção Humanizada às Pessoas em Situação de Violência
Sexual com Registro de Informações e Coleta de Vestígios editada
pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da Re-
pública e pelos Ministérios da Justiça e da Saúde.

Art. 3º A organização e integração do atendimento às vítimas
de violência sexual de que trata esta Portaria tem como diretriz o
fortalecimento e articulação da rede de forma intersetorial e inter-
disciplinar entre justiça, saúde e segurança pública.

Art. 4º Poderão ser pactuados e formalizados arranjos locais
entre os sistemas de justiça, segurança pública e saúde que avancem
em relação ao proposto nessa Portaria Interministerial no que diz
respeito à humanização do atendimento de vítimas de violência se-
xual, não revitimização e responsabilização do agressor, observada a
legislação vigente.

Art. 5º Compete à Secretaria de Políticas para as Mulheres:
I - dar conhecimento da Norma Técnica de Atenção às Pes-

soas em Situação de Violência Sexual com Registro de Informação e
Coleta de Vestígios para os Organismos de Políticas para Mulheres;

II - fomentar a articulação e integração da rede de aten-
dimento e de enfrentamento à violência contra as mulheres;

III - apoiar e contribuir para o processo de capacitação con-
junta para a implementação dos serviços de referência para o aten-
dimento humanizado, registro de informação e coleta de vestígios;

IV - contribuir com a articulação da rede de serviços de

enfrentamento à violência contra as mulheres e os serviços de aten-
dimento à violência sexual; e

V - contribuir para o monitoramento e avaliação da im-
plementação do atendimento às pessoas em situação de violência
sexual com registro de informação e coleta de vestígios no âmbito do
Programa Mulher, Viver sem Violência.

Art. 6º Compete ao Ministério da Justiça:
I - apoiar a estruturação e as ações para o atendimento

humanizado às vítimas de violência sexual no âmbito da segurança
pública;

II - orientar e fomentar a articulação interfederativa para a im-
plementação dos preceitos da Norma Técnica para Atenção Humanizada
às Pessoas em Situação de Violência Sexual com Registro de Informação
e Coleta de Vestígios no âmbito da Segurança Pública;

III - induzir ações formativas e continuadas dirigidas aos
profissionais de segurança pública com vistas à prevenção da vio-
lência sexual, organização e humanização do atendimento, bem como
qualificação da investigação policial; e

IV - apoiar a criação de ambiente humanizado para atendimento
de vítimas de violência sexual nos órgãos de perícia médico legal.

Art. 7º Compete ao Ministério da Saúde:
I - apoiar a estruturação e as ações para o atendimento

humanizado às vítimas de violência sexual no âmbito do SUS;
II - apoiar ações de educação permanente em saúde, dirigidas

a profissionais, gestores de saúde e população em geral sobre a
prevenção da violência sexual, organização e humanização do aten-
dimento às vítimas de violência sexual;

III - apoiar ações de vigilância, prevenção, promoção de
saúde e implementação de ações de notificação compulsória de vio-
lência e fortalecimento da rede de atenção e proteção às vítimas de
violência;

IV - orientar e fomentar a articulação interfederativa para a
implementação e implantação dos preceitos da Norma Técnica para
Atenção Humanizada às Pessoas em Situação de Violência Sexual
com Registro de Informações e Coleta de Vestígios;

V - regulamentar, por meio de portaria específica, a ha-
bilitação de hospitais do SUS com serviços de referência para o
atendimento às pessoas em situação de violência sexual com registro
de informações e coleta de vestígios;

VI - financiar, de acordo com sua disponibilidade orçamen-
tária e financeira, a adequação dos espaços físicos, equipamentos e
insumos em hospitais do SUS com serviços de referência para o
atendimento às pessoas em situação de violência sexual com registro
de informações e coleta de vestígios; e

VII - criar procedimento específico na Tabela de Proce-
dimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais do SUS para
a Coleta de vestígios de violência sexual.

Art. 8º Compete à Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República e aos Ministros da Justiça e da Saúde:

I - promover a capacitação conjunta dos(as) profissionais de
segurança pública e dos(as) gestores(as) e profissionais da saúde dos
hospitais com serviços de referência para atendimento humanizado,
registro de informação e coleta de vestígios, garantindo-se conteúdo
adequado e intersetorial; e

II - monitorar e avaliar a implementação do atendimento a pes-
soas em situação de violência sexual com registro de informação e coleta
de vestígios, no âmbito do Programa Mulher, Viver sem Violência.

Art. 9º O financiamento das ações previstas nessa Portaria
será realizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde, no âmbito de suas respectivas
competências.

Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA
Ministra de Estado

Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República

JOSÉ EDUARDO CARDOZO
Ministro de Estado da Justiça

ARTHUR CHIORO
Ministro de Estado da Saúde

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO OPERACIONAL - RO Nº 1.799,
DE 25 DE MARÇO DE 2015

Encerramento do regime especial de dire-
ção técnica na operadora SAÚDE MEDI-
COL S/A

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso
VI do art. 6o- e a alínea "c" do inciso II do art. 86, do Regimento
Interno aprovado pela RN 197, de 16 de julho de 2009, na forma do
disposto no art. 24 da Lei no- 9.656, de 3 de junho de 1998, alterada
pela Medida Provisória no- 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, em
reunião ordinária de 24 de março de 2015, de acordo com os ele-
mentos constantes do processo administrativo n.º
33902.140385/2013-65, adotou a seguinte Resolução Operacional e
eu, Diretora Presidente Substituta, na forma do disposto nos incisos I
e III, do art. 82, da RN 197, de 16 de julho de 2009, determino a sua
publicação:

Art. 1º - Fica encerrado a partir do dia 14 de janeiro de 2015,
o Regime Especial de Direção Técnica na operadora SAÚDE ME-
DICOL S/A, registro ANS nº 309231, inscrita no CNPJ sob o nº
02.926.892/0001-81.

Art. 2º - Esta Resolução Operacional - RO entra em vigor na
data de sua publicação.

MARTHA REGINA DE OLVEIRA
Diretora-Presidente

Substituta

DECISÕES DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE SUPLEMENTAR - ANS, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no inciso VI do artigo 10 da Lei nº 9.961,
de 28 de janeiro de 2000, em sua 415ª Reunião Ordinária, de 24 de
fevereiro de 2015, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo: 33902.059342/2014-35
Interessado: Eduardo Henrique Valença de Freitas
Regime Especial: liquidação extrajudicial
Operadora: SEMEPE - Serviço Médico de Pernambuco - em

liquidação extrajudicial
Registro cancelado ANS: 35.975-1
Decisão: Aprovado por unanimidade o Voto constante da

Nota nº 15/2015/COLIQ/GGRE/DIOPE/ANS pelo indeferimento dos
requerimentos probatórios e de dilação de prazo para apresentação de
defesa de mérito formulados pelo ex-liquidante Sr. Eduardo Henrique
Valença de Freitas, do SEMEPE SERVIÇOS MÉDICOS DE PER-
NAMBUCO, registro cancelado, e pela aplicação da sanção admi-
nistrativa, transformando sua exoneração em destituição, acrescidas
das penalidades de inabilitação por 5 (cinco) anos para o exercício
das funções de diretor fiscal, diretor técnico e liquidante extrajudicial,
perante esta Agência Nacional de Saúde Suplementar e da perda do
direito à remuneração, por força da determinação contida no § 1º do
artigo 31 da RN nº 316/2012.

Os autos do processo em referência encontram-se à dis-
posição dos interessados na sede da ANS.

Ministério da Saúde
.

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso VI do artigo 10 da Lei nº 9.961, de 28 de
janeiro de 2000 em deliberação através da 405ª Reunião de Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 09 de setembro de 2014, aprovou o voto relator nos seguintes processos administrativos:
Processo ANS n.º Nome da Operadora Relator Tipo de Infração Valor da Multa (R$)
2 5 7 8 9 . 0 5 4 6 4 3 / 2 0 11 - 4 5 AMIL SAÚDE LTDA DIPRO . 1)Ñ enc. comun. dos reajs., na mensal. dos benef. do contr. colet. RN 171/08.

2)Encam. inf. sobre reaj. aplic. na mensal. dos benef. cont. incor. RN
171/08.3)Aplic. reaj. na mensal. do contr. em desac. c/ a regul. vigen. RN

125.140,00 (cento e vinte e
cinco mil, cento e quarenta
reais)

195/09. 4)Exig. val. de mens. c/ cond. de evol. por mud. de faixa et. diver. da prev. no
contr. RN 112/05. 5)Apl. % reaj. dif. entre os benef. vinc. ao mes. pla. RN 195/09.

MARTHA REGINA DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente

Substituta

DECISÕES DE 25 DE MARÇO DE 2015

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso VI do artigo 10 da Lei nº 9.961, de 28 de
janeiro de 2000 em deliberação através da 407ª Reunião de Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 07 de outubro de 2014, aprovou o voto relator nos seguintes processos administrativos:

Processo ANS n.º Nome da Operadora Relator Tipo de Infração Valor da Multa (R$)
25785.008612/2010-71 GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIO-

NAL DE SAÚDE LTDA
DIPRO Negativa de cobertura - Art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei 9656/98 80.000,00 (oitenta mil

reais)
2 5 7 8 9 . 0 7 0 3 3 6 / 2 0 11 - 1 0 SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A DIPRO Negativa de cobertura - Art. 12, inciso II, alínea "a", da Lei 9656/98 80.000,00 (oitenta mil

reais)
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