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Introdução
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência
sexual como qualquer ato de natureza sexual tentado ou
consumado sem o consentimento da mulher, exercido por
meio coercitivo ou intimidatório, com emprego de armas,
força física, ameaça ou temor psicológico. Ao mesmo tempo,
a violência sexual é considerada grave violação de direitos
humanos e problema de saúde pública e representa a extrema
restrição da autonomia sexual e reprodutiva da mulher.1
Enquanto os homicídios predominam entre pessoas do
sexo masculino, a violência sexual atinge contundentemente
as mulheres e causa sequelas físicas e emocionais que as tornam mais vulneráveis a problemas de saúde.2 Crimes sexuais
frequentemente se associam com traumas físicos, letalidade,
disfunções sexuais, gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis (DST).3
A OMS estima que ocorreram 340 milhões de novos casos
de DST bacterianas entre pessoas em idade reprodutiva em
1999, com 10 milhões a 12 milhões de infecções no Brasil.
Outros milhões de DST virais foram diagnosticados no mesmo
período, com custos consideráveis para os sistemas de saúde.4
Contudo, não há informação sobre quantas dessas infecções
decorrem da violência de gênero, ainda que as evidências indiquem que entre 12% e 58% das mulheres que sofrem violência
sexual desenvolvam alguma DST.5
A prevalência de DSTs nos crimes sexuais depende de diferentes fatores, como o tipo e a frequência das exposições,
a ocorrência de lesões genitais, idade e suscetibilidade da
vítima, rotura da membrana himenal, situação sorológica ou
carga viral do agressor, exposição a secreções sexuais ou sangue ou presença de DST inflamatória ou úlcera genital no
momento da violência.2,6–8
O tipo de ato sexual praticado durante a violência é considerado fundamental. Segundo o Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), o risco de contaminação pelo vírus da
imunodeficiência adquirida humana (HIV) é da ordem de 10
por 10.000 nas exposições vaginais receptivas e aumenta para
50 por 10.000 quando se trata de sexo anal. Por outro lado,
o risco no contato sexual oral exclusivo é expressivamente
menor, estimado em 1 por 10.000 exposições.9

Condições de vulnerabilidade
A possibilidade de contaminação pelas DST aumenta nos
casos de violência sexual múltipla ou repetida. Na Colômbia, entre 255 adolescentes em situação de exploração sexual
comercial em centros urbanos observou-se prevalência de 31%
de DST, com 8,6% dos testes anti-HIV positivos.10 Outro fator
relevante é o número de agressores envolvidos na violência
sexual. Há relatos da participação efetiva de dois ou mais

autores em 10% a 20% dos crimes sexuais praticados em centros urbanos.11,12
A penetração vaginal é descrita como o ato mais
frequente nos crimes sexuais contra mulheres jovens
e em idade reprodutiva, geralmente praticada mediante
intimidação psicológica.11,13,14 A ameaça de morte, principalmente com arma de fogo, pode inibir a resistência da
mulher ao autor e terminar por reduzir a ocorrência de
lesões físicas.13 Mesmo assim, danos genitais podem afetar
entre 5% e 65% das vítimas da violência sexual e facilitar a inoculação de agentes infecciosos.13,15 Esse risco é
igualmente considerado para mulheres virgens, quando o
crime sexual com penetração vaginal rompe a membrana
himenal.16
Crianças que sofrem violência sexual apresentam maior
vulnerabilidade para DST, justificada pela imaturidade anatômica e fisiológica do trato genital inferior.2 A infecção por
Neisseria gonorrhoeae pode ocorrer entre 2,8% e 28% dos casos,
por Chlamydia trachomatis entre 1,2% e 8%, por Trichomonas vaginalis entre 1% e 6%, por Treponema pallidum entre 0,1% e 1,5%
e por herpes vírus entre 0,1% e 0,5%.17 Cerca de 60% dessas crianças têm exame anogenital normal ou com achados
inespecíficos.15
Em Manaus, quase 60% das meninas portadoras de DST
atendidas em serviço especializado tinham história suspeita
ou confirmada de abuso sexual. O condiloma anogenital foi
o achado mais frequente (47%), seguido da infecção pelo
gonococo (5,3%), pelo herpes genital (5,3%) e pelo tricomonas
(3,8%).18
A ocorrência de DST entre adolescentes brasileiras em
situação de violência sexual é menos conhecida. Estudo no
Rio de Janeiro feito em serviço de saúde para jovens em
condição de pobreza e risco social verificou prevalência de 22%
de DST. Quase 13% das meninas de 11 a 14 anos tinham antecedente de abuso sexual e 6% se encontravam em situação de
exploração sexual comercial.19 Outro estudo na Região Metropolitana de São Paulo com 135 adolescentes de 10 a 20 anos
que sofreram episódio único de violência sexual encontrou
incidência de 31,1% de DST.5
Na Rússia, investigação em serviço de saúde especializado
em DST constatou que a violência praticada pelo parceiro
íntimo se associou com a adesão inconstante ao preservativo e
com maior prevalência de uso de drogas, tanto entre as mulheres como nos agressores.20 Estudo com mulheres africanas de
15 a 21 anos indica que o temor de sofrer abuso sexual não
representa impeditivo para que quase 90% delas usassem o
preservativo irregularmente, mesmo entre aquelas com maior
conhecimento sobre as DSTs.21
Trabalhadoras do sexo também estão sujeitas à interseção
entre violência e DST. Em Londres, Inglaterra, mulheres jovens
imigrantes de países da Europa Oriental que trabalham na
prostituição apresentaram prevalência de sífilis de 2,2%, de
clamídia ou gonococo de 6,4% e sorologia positiva anti-HIV
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de 1,1%.22 Análises qualitativas como as conduzidas em Mombasa e Nalvasha, no Quênia, sugerem que a violência física e
sexual contra trabalhadoras do sexo se relaciona com a dificuldade de negociação do pagamento e do uso do preservativo.
As mais jovens e menos experientes parecem ter menor habilidade para identificar clientes potencialmente violentos.23
Revisão sistemática entre 2000 e 2010 constatou alta prevalência de violência sexual praticada pelo parceiro íntimo
contra mulheres africanas durante a gestação, associandose com a infecção pelo HIV, nível socioeconômico menos
favorecido, baixa idade da mulher e consumo de álcool e de
drogas pelo parceiro.24 De fato, entre gestantes que sofrem violência sexual a frequência de DST se mostra significantemente
maior.25
Mulheres que sofrem crimes sexuais durante a gestação
podem ter consequências variáveis para o processo gestacional e para o produto da concepção. A infecção pelo gonococo
pode levar a abortamento, parto prematuro, rotura prematura de membranas, corioamnionite, baixo peso ao nascer e
infecção neonatal. A clamídia pode ser causa de abortamento,
restrição de crescimento fetal, trabalho de parto prematuro,
baixo peso ao nascer e infecção puerperal.26
Portadoras de doença mental são particularmente vulneráveis aos crimes sexuais e acredita-se que atinjam metade
dessas mulheres ao menos uma vez na vida. Transtornos psiquiátricos severos limitam a autonomia dessas mulheres e
facilitam que o abuso sexual se repita por anos, o que aumenta
o risco das DSTs.27

Clamídia, gonococo e doença inflamatória
pélvica
Quase 90 milhões de novos casos de clamídia ocorrem no
mundo a cada ano e atingem principalmente pessoas jovens
sexualmente ativas. Estima-se que nos EUA ocorram entre três
milhões a quatro milhões de novas infecções por clamídia, o
que resulta em um milhão de casos de doença inflamatória
pélvica (DIP) e 250 mil internações hospitalares anuais.4 Os
sorotipos L1, L2 e L3 da Chlamydia trachomatis são responsáveis pelo linfogranuloma venéreo, igualmente transmitido no
intercurso sexual, mas restrito às regiões Norte e Nordeste do
país.6,9 Não há referência de linfogranuloma venéreo associado com violência sexual.
A transmissão do gonococo é de 50% por intercurso sexual,
com prevalência de 0,9% entre mulheres brasileiras e de 1,5%
entre gestantes.6 Embora clamídia e gonococo comprometam
ambos os sexos, as consequências são mais graves para as
mulheres. Acredita-se que a lesão tubária decorrente da DIP
cause infertilidade para 100 mil mulheres e gestação ectópica
tubária para 70 mil.4 Estudo caso-controle em Ruanda verificou que história de violência sexual, sorologia positiva para o
HIV e infecção pela clamídia foram fatores preditivos para a
infertilidade por fator tubário.28
Estudo prospectivo em Seattle, EUA, com mulheres jovens
que receberam atendimento nas primeiras 72 horas da violência sexual comparou material cervical coletado na admissão
e após duas semanas. Controlando-se casos de DST considerados prévios à violência, constataram-se 4,2% de amostras
positivas para o gonococo e 1,5% para clamídia.7 Outras
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investigações corroboram essas observações, variando entre
0,8% e 9,6% para o gonococo e 1,5% a 26% para clamídia.5,8,16,29
Crianças e adolescentes experimentam situação semelhante. Em estudo multicêntrico em quatro hospitais americanos que envolveu 536 crianças e adolescentes com até 13 anos
vítimas de abuso sexual, a infecção por clamídia foi constatada em 3,1% dos casos e o gonococo em 3,3%. No entanto, a
prevalência geral das DSTs foi inferior a 10%, menor do que
a observada em mulheres adultas.5,15
O gonococo é responsável por cerca de 40% dos casos de DIP
e infecção simultânea com a clamídia pode ocorrer entre 20% e
30% dos casos. O gonococo costuma levar a sinais e sintomas
genitais menos exuberantes nas mulheres, o que pode postergar o diagnóstico até o surgimento de complicações, como
a dor pélvica crônica, a DIP ou a infertilidade.30 A situação
se agrava entre mulheres que sofrem violência sexual, na
medida em que costumam postergar a busca por atendimento
médico.3

Papilomavírus humano
A infecção pelo Papilomavírus humano (HPV) é uma das DSTs
mais comuns entre pessoas sexualmente ativas, com aproximadamente 10% da população com lesões genitais clínicas
induzidas pelo vírus.31 Estudo longitudinal, controlado e randomizado com 665 mulheres jovens americanas constatou
que vítimas de crimes sexuais nos últimos 12 meses apresentaram chance 4,5 vezes maior de teste positivo para o HPV 16
ou 18 em colo de útero, o que sugere a violência sexual como
fator de risco para infecção.32
A incidência de condiloma acuminado anogenital em
crianças tem aumentado notavelmente nas últimas duas
décadas, assim como o interesse em sua associação com o
abuso sexual. Lesões anogenitais induzidas pelo HPV podem
ser transmitidas por diferentes modalidades de abuso sexual,
seja pelo contato oral-genital, genital-genital e genital-anal ou
pela manipulação digital da vagina ou do ânus da criança.33
No entanto, a infecção pelo HPV em crianças não se resume
à transmissão sexual. Análise de 42 pré-púberes com condiloma anogenital concluiu que 28,6% adquiriram HPV por
transmissão vertical, que 7,1% resultaram da autoinoculação
de verrugas cutâneas das mãos e que 4,8% se associaram ao
abuso sexual. Contudo, a forma de transmissão foi considerada inconclusiva em mais da metade dos casos.34
O surgimento de verrugas anogenitais nos primeiros
anos após o nascimento pode ser justificado pelo prolongado período de latência do HPV nos casos de transmissão
vertical.34 Mas a idade da criança no momento em que surgem
as lesões reserva relação com o abuso sexual. Estudo com 124
crianças portadoras de verrugas anogenitais, orais ou laríngeas encontrou média de idade de 6,5 anos para crianças vítimas de abuso sexual, comparada com 3,6 anos nos casos em
que o abuso foi descartado. O valor preditivo das lesões pelo
HPV nos casos de abuso sexual foi de 36% para crianças entre
4 e 8 anos e de 70% naquelas maiores de 8 anos.35
A relação entre abuso sexual e infecção pelo HPV tem
desfecho variável na literatura e métodos diferentes de
investigação influenciam os resultados. Enquanto 2,3%
de casos de abuso sexual são identificados nos procedimentos
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do sistema judiciário,36 a confirmação do abuso sexual alcança
22% ao se introduzir a avaliação médica e social37 e 70%
quando se adota abordagem interdisciplinar.38

Vírus da imunodeficiência adquirida humana
A infecção pelo HIV é a principal preocupação para a maior
parte das mulheres que sofrem crimes sexuais. Enquanto
alguns estudos de incidência não constatam casos de HIV
entre pessoas que sofrem violência sexual, outros encontram
testes positivos entre 0,8% e 2,7% dos casos.5,7,16 O risco é
comparável ou mesmo superior ao observado em outras formas de exposição sexual consentida, únicas e receptivas, ou
nos acidentes com material infectante entre profissionais de
saúde.2
Estudo transversal na Região Metropolitana de São Paulo
com mais de 2.700 usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS)
em idade reprodutiva constatou que mulheres com história
de violência grave e repetida praticada pelo parceiro íntimo
apresentaram maior chance de teste anti-HIV positivo.39 Outra
pesquisa em 13 municípios brasileiros que comparou mulheres com diagnóstico de HIV com usuárias de serviços públicos
de saúde com condição sorológica desconhecida observou que
aquelas que viviam com o HIV apresentaram maior frequência
de história de violência sexual.40
Os números envolvendo HIV e violência sexual são preocupantes em certas regiões. Na África do Sul, verificou-se
aumento de 0,9% para 6,4% nos percentuais de testes anti-HIV
positivos entre mulheres em situação de violência sexual no
período de 2001 a 2005, com maior frequência de casos entre
jovens de 16 e 20 anos.41
A infecção pelo HIV tem particular impacto em populações
vulneráveis, como ocorre em países em conflito armado, onde
a violência sexual é largamente praticada. Estima-se que 20
mil mulheres jovens e meninas em Uganda serão infectadas
pelo HIV a cada ano como resultado do estupro, mesmo se
tratando de grave crime de guerra.42

Vírus linfotrópicos de células T humanas
Os human T-lymphotrophic viruses ou vírus linfotrópicos de células T humanas (HTLV) são retrovírus da família Retroviridae
descobertos em 1981. O principal modo de transmissão conhecido dos HTLV é sexual e ocorre pelos linfócitos presentes
no sêmen. A prevalência de anticorpos anti-HTLV I e II na
população urbana brasileira varia entre 0,15% em Belém e 2%
em Salvador. Em algumas populações indígenas na Amazônia
esses percentuais podem superar 13%.6
O tropismo viral pelos linfócitos T acarreta em linfopenia e consequente inversão da relação CD4/CD8. Após duas a
três décadas de incubação, uma minoria de infectados poderá
desenvolver linfoma ou leucemia. O HTLV I se relaciona com
a leucemia de células T do adulto (LLTA), com a paraparesia
espástica tropical (PET) e com a mielopatia associada ao HTLV
I (MAH).6
A implicação do HTLV II com doenças em humanos não
está inteiramente elucidada, embora relatos o associem ao linfoma de células T e doenças neurológicas com maior índice

de mortalidade.6 Não há profilaxia para infecção pelos HTLV
após exposição sexual. Gestantes que sofrem violência sexual
e são infectadas pelos HTLV devem evitar a amamentação pela
possibilidade de transmissão dos vírus pelo leite materno.2
São poucos os relatos que associam os HTLV com situações
de violência sexual. Casseb e Gyorfi (1998)43 foram os primeiros a descrever caso de HTLV I nessas circunstâncias.43 Mais
três casos de HTLV I foram reportados entre 154 mulheres
adultas que sofreram crimes sexuais na Região Metropolitana
de São Paulo, o que resultou em incidência de 1,9%.5

Sífilis
A sífilis é uma afecção sistêmica de importância mundial, com
prevalência em torno de 4% na população geral brasileira e de
2% entre gestantes. A ocorrência da sífilis teve queda acentuada após a descoberta da penicilina, mas retomou crescimento
concomitante à infecção pelo HIV.6 O Treponema pallidum pode
ser diagnosticado em 1% a 12% das mulheres que sofrem crimes sexuais.5,7,30,44 Em países africanos, esses percentuais
podem alcançar 4% em Uganda e 12,5% em Moçambique.44,45
A transmissão da sífilis por intercurso sexual é de 60%
quando o autor apresenta cancro duro ou condiloma plano.
Gestantes que sofrem violência sexual estão sujeitas à
infecção. A transmissão vertical transplacentária é frequente,
na medida em que 80% das mulheres infectadas pela espiroqueta se encontram em idade reprodutiva. Entre 70% e 100%
dos fetos de gestantes com sífilis não tratada são infectados,
com repercussões graves que podem incluir o óbito fetal ou
neonatal ou dano neurológico.6

Hepatites virais
No Brasil, existem cerca de dois milhões de portadores
crônicos da hepatite B e três milhões da hepatite C. A maioria desconhece essa condição, o que repercute diretamente
na contínua transmissão dos vírus.6 A prevalência dessas
infecções entre autores de crimes sexuais é pouco conhecida.
Na Grécia, entre homens condenados por estupro verificouse 6,5% de sorologias positivas para a hepatite C e 13% para
a hepatite B, percentuais significativamente maiores do que o
observado na população geral.46
A transmissão da hepatite B é predominantemente sexual
e pode ser encontrada em até 3% das vítimas de violência
sexual. A transmissão sexual da hepatite C é menos frequente,
estimada entre 2% a 6% entre parceiros sexuais estáveis.
Menos descrita na literatura, a hepatite C pode ser diagnosticada entre 1,4% e 3% das mulheres que sofrem crimes
sexuais.5,16
O Vírus Delta da hepatite (HDV), embora se transmita por
via sexual, depende da presença do antígeno de superfície
HBsAg para se reproduzir. Portanto, a pesquisa do HDV em
casos de violência sexual só se justifica quando diagnosticada
a infeção pelo vírus B. No Brasil, a hepatite Delta é restrita à
região amazônica6 e não existe relato de casos relacionados
com violência sexual.6
Gestantes que sofrem crimes sexuais podem adquirir a
hepatite B ou C, com consequente transmissão vertical. O risco
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é baixo para hepatite C, exceto nos casos de infecção simultânea com o HIV. Por outro lado, a transmissão vertical do vírus
B alcança cerca de 90% dos casos e requer profilaxia neonatal com vacinação imediata e uso da imunoglobulina humana
anti-hepatite B.2

Herpes vírus, cancro mole, donovanose e
tricomoníase
O herpes vírus (HSV) pode ocorrer em cerca de 5% dos casos
de violência sexual.5,16 A maioria dos acometimentos genitais é causada pelo HSV-2, embora o vírus do tipo 1 também
possa estar envolvido. A prevalência de anticorpos anti-HSV2 alcança 30% das mulheres americanas, embora apenas 5%
delas relatem lesões clínicas genitais.47 O percentual de anticorpos contra o HSV-2 entre gestantes brasileiras oscila entre
22% e 42%, com manifestação genital da doença em 11% dos
casos.6
Gestantes que sofrem violência sexual e que se contaminam com o HSV podem enfrentar maior risco de
prematuridade. A transmissão vertical pelo canal de parto
depende do estágio da doença e varia de 41% a 50% na infecção
primária e a até 3% nas recidivas.6 Na maioria dos casos,
a infecção neonatal tem formas clínicas sem gravidade, que
acometem a pele, a cavidade oral ou os olhos, raramente
evoluindo para doença disseminada ou comprometimento
neurológico.48
O Haemophylus ducreyi é o bacilo Gram-negativo responsável pelo cancro mole, com risco de transmissão no intercurso
sexual em torno de 80%. É pouco frequente no mundo, geralmente acomete mulheres em regiões tropicais e se associa
com outras DSTs.6 Não há relato na literatura de cancro mole
decorrente de violência sexual.
A donovanose também é de ocorrência rara, embora endêmica em países do sudeste da África, na região central
da Austrália, na Papua-Nova Guiné e na Índia.9 No Brasil,
pode ser excepcionalmente encontrada em áreas tropicais
e subtropicais.6 Relatos de casos que associam a violência sexual e a donovanose são excepcionais na literatura.49
Para gestantes que sofrem violência sexual, não há evidência de que o cancro mole cause repercussão gestacional ou
neonatal.6
A tricomoníase é doença causada pelo protozoário flagelado Trichomonas vaginalis,6 com risco de transmissão entre
60% a 80% por intercurso sexual, e pode ocorrer em 2%
a 22% das mulheres em situação de violência sexual.5,7,16
Embora não se costume atribuir ao protozoário maior importância em outras circunstâncias, em gestantes que sofrem
violência sexual a infecção pode se relacionar com o trabalho
de parto prematuro, rotura prematura de membranas ovulares
e baixo peso ao nascer.50

Investigação das doenças sexualmente
transmissíveis em violência sexual
A investigação laboratorial das DST em casos de violência
sexual é recomendada desde o momento da admissão no
serviço de saúde. Essa medida, no entanto, não deve interferir ou postergar o início das profilaxias, mesmo nos casos
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de emergência. A coleta de exames nas primeiras horas ou
nos primeiros dias depois de consumada a violência é fundamental para diferenciar as DSTs decorrentes do crime sexual
daquelas prevalentes entre mulheres sexualmente ativas.2
Além disso, a legislação penal brasileira prevê penalidade
aumentada de um sexto a metade para o agressor que transmite DST nessas circunstâncias.3
Mulheres que sofrem violência sexual devem ser submetidas ao teste anti-HIV na admissão, com seis semanas, três
e seis meses da data do crime. Excepcionalmente a sorologia é indicada aos 12 meses da violência, restrita aos casos
de autores com conhecida infecção concomitante com o
vírus C da hepatite, ou quando a mulher apresenta doença
imunossupressora.2
O período de incubação da hepatite B varia de 15 a 180 dias
e exige que mulheres não imunizadas sejam periodicamente
testadas. Os marcadores HBsAg, Anti-HBc IgM e HbeAg devem
ser feitos na admissão, com três e seis meses da violência.6
Sorologias anti-HCV e anti-HTLV I e II devem ser conduzidas
nos mesmos intervalos.2
A pesquisa do gonococo e da clamídia deve ser repetida com seis semanas e três meses da violência sexual.2 A
busca do gonococo em esfregaço de material endocervical para
identificação de diplococos Gram-negativos apresenta sensibilidade em torno de 30%, o que torna mais indicada a cultura
em meio de Thayer-Martin modificado. A técnica de Polymerase Chain Reaction (PCR) é eficiente para detectar o gonococo
e pode ser adotada, quando disponível.6
Para a clamídia pode-se usar a imunofluorescência direta
do material endocervical. A cultura é pouco acessível e deve
ser substituída pelo teste de PCR, que apresenta 88,6% de
sensibilidade, se disponível. A captura híbrida para clamídia, embora menos acessível, também apresenta elevada
sensibilidade.6
O exame microscópico direto a fresco do conteúdo vaginal é a forma mais prática e rápida para o diagnóstico da
tricomoníase. O achado do flagelado na colpocitologia oncótica também deve ser considerado. A cultura para tricomonas
requer meio anaeróbio, o que torna difícil a sua aplicação.6
Em casos de violência sexual, a pesquisa da tricomoníase
deve ser feita na admissão, com seis semanas e três meses
da violência.2
Para o cancro mole, pode-se empregar esfregaço da base da
úlcera genital com coloração pelo método de Gram. A infecção
por herpes pode ser diagnosticada por coloração de Papanicolau do raspado das vesículas. A pesquisa de donovanose
requer a biópsia da úlcera genital e a identificação de corpúsculos de Donovan, com coloração de Giemsa.6
O diagnóstico do condiloma acuminado é clínico, confirmado pela biópsia genital. As formas subclínicas da infecção
pelo HPV podem ser identificadas pela colpocitologia oncótica, pela colposcopia, pelo auxílio do teste de Schiller
e pela aplicação do ácido acético. O exame colposcópico
pode ser usado na admissão e aos três e seis meses do
crime sexual, com biópsia do trato genital inferior mediante
achados colposcópicos anormais. O diagnóstico definitivo é
feito pela detecção de DNA-HPV em testes de hibridização
molecular.6
Quando não há agente etiológico definido, o diagnóstico
da DIP deve considerar o achado de três critérios maiores
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Tabela 1 – Profilaxia do HIV, hepatite B e DST bacterianas para mulheres adultas e adolescentes em situação de violência
sexual com mais de 45 kg, gestantes ou não
Medicamentos

Administração

Prazo para início

Quimioprofilaxia do HIV
Zidovudina + Lamivudina
Lopinavir + Ritonavir

300 mg/150 mg, VO, cada 12 horas, 4 semanas
400 mg/100 mg, VO, cada 12 horas, 4 semanas

72 horas
72 horas

Imunoprofilaxia da hepatite B
Imunoglobulina anti-hepatite B
Vacina contra hepatite B

0,06 mL/kg, IM (glúteo), dose única
IM (deltoide), zero, 30 e 180 dias

14 dias
14 dias

Profilaxia das DST bacterianas
Penicilina G benzatina
Ceftriaxone
Azitromicina

2.400.000 UI, IM (glúteo), dose única
250 mg, IM, dose única
1,0 g, VO, dose única

Não estabelecido
Não estabelecido
Não estabelecido

Fonte: Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas Área Técnica de Saúde
da Mulher. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes: norma técnica. 3a ed. Brasília:
Editora MS, 2011.

(dor à palpação do hipogastro, dos anexos e à mobilização
do colo de útero) associados a um critério menor (temperatura axilar maior do que 37,5 ◦ C, conteúdo vaginal ou
secreção endocervical anormal, massa pélvica, número de
leucócitos maior do que cinco por campo na secreção
endocervical, leucocitose, proteína C reativa ou velocidade
de hemossedimentação elevada), ou pelo achado de um
critério elaborado (histopatologia compatível com endomiometrite, imagem pélvica indicativa de abcesso tubo-ovariano
ou laparoscopia com evidência de doença inflamatória
pélvica).6
O diagnóstico do linfogranuloma venéreo é clínico,
mediante a presença de pápula, pústula ou exulceração
genital indolor, com evolução para adenopatia regional com
supuração e fistulização ganglionar.6 Donovanose, cancro
mole, DIP, linfogranuloma venéreo e herpes genital devem ser
investigados em qualquer momento entre a admissão e seis
meses da violência sexual, mediante surgimento de sinais clínicos sugestivos dessas doenças.5

Profilaxia das doenças sexualmente
transmissíveis
Mulheres em situação de violência sexual necessitam de
atenção imediata para tratamento de danos físicos, consequências psicológicas, prevenção da gravidez indesejada e
profilaxia das DST.2,3 O Ministério da Saúde mantém norma
técnica para prevenção e redução dos agravos das DSTs, com
objetivo de intervir sobre os agentes mais prevalentes e de
repercussão clínica mais relevante (tabelas 1 e 2).2,6
Em situações de violência sexual, a quimioprofilaxia da
infecção pelo HIV deve ser iniciada o mais brevemente possível, não excedendo as primeiras 72 horas do crime sexual.2
Quando a condição sorológica do agressor não pode ser conhecida rapidamente, a profilaxia do HIV é indicada nos crimes
sexuais em que ocorre a penetração vaginal ou anal.2,6,9 O
teste anti-HIV do autor deve ser feito sempre que possível, com
o objetivo de suspender os medicamentos se o resultado for
negativo.6 Nos crimes com sexo oral exclusivo sem ejaculação

Tabela 2 – Profilaxia do HIV, hepatite B e doenças sexualmente transmissíveis bacterianas para crianças e adolescentes
em situação de violência sexual com menos de 45 kg
Medicamentos

Administração

Prazo para início

Quimioprofilaxia do HIV
Zidovudina
Lamivudina
Lopinavir
Ritonavir

90-180 mg/m2 , cada 12 horas, 4 semanas
4 mg/kg, cada 12 horas, 4 semanas
10-12 mg/kg, VO, cada 12 horas, 4 semanas
2,5-3 mg/kg, VO, cada 12 horas, 4 semanas

72 horas
72 horas
72 horas
72 horas

Imunoprofilaxia da hepatite B
Imunoglobulina anti-hepatite B
Vacina contra hepatite B

0,06 mL/kg, IM (glúteo), dose única
IM (vasto lateral), zero, 30 e 180 dias

14 dias
Admissão

Profilaxia das DST bacterianas
Penicilina G benzatina
Ceftriaxone
Azitromicina

50.000 UI/kg, IM (glúteo), dose única
125 mg, IM, dose única
20 mg/kg, VO, dose única

Não estabelecido
Não estabelecido
Não estabelecido

Fonte: Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas Área Técnica de Saúde
da Mulher. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes: norma técnica. 3a ed. Brasília:
Editora MS, 2011.
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intrabucal, não existem evidências que assegurem a indicação
profilática dos antiretrovirais. Nesses casos, riscos e benefícios
devem ser ponderados e a decisão deve ser individualizada,
considerando-se a motivação da mulher pelo tratamento.2
As mesmas formas de exposição que indicam a profilaxia
do HIV também justificam a prescrição de antibióticos para
as DSTs bacterianas, na tentativa de evitar a infecção genital
por gonococo, clamídia, sífilis, cancro mole ou tricomonas.3
Diferentemente do que ocorre na profilaxia do HIV, não há
consenso sobre o limite de prazo adequado para introduzir
esses medicamentos, embora a maioria dos serviços de saúde
os empregue entre três e dez dias da violência sexual.2,6,9
Ações de proteção para as mulheres ainda dependem
de políticas públicas que modifiquem práticas inadequadas
dos serviços de saúde. Recentemente em Bruxelas, Bélgica,
avaliação dos serviços de emergência mostrou que apenas 20%
das mulheres receberam cuidados considerados adequados
após sofrer crimes sexuais.12
O atendimento à saúde de mulheres, crianças e adolescentes em situação de violência sexual é complexo e
exige instituições e equipes interdisciplinares preparadas para
prover cuidados de acolhimento, prevenção, tratamento e
reabilitação3 . Além disso, é necessário oferecer informações
suficientes sobre os possíveis efeitos da violência para sua
saúde sexual e reprodutiva.2
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