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Violência Sexual Violência Sexual 

�� ConceitoConceito
�� Qualquer atividade de natureza sexual ou Qualquer atividade de natureza sexual ou 

ereróótica que envolva uma relatica que envolva uma relaçção de poderes ão de poderes 
desigual, onde um dos participantes não tem desigual, onde um dos participantes não tem 
possibilidade de escolhapossibilidade de escolha

�� Por IntimidaPor Intimidaççãoão

�� Por AscendênciaPor Ascendência

�� Por ImaturidadePor Imaturidade



Violência Sexual Violência Sexual 

�� CarCarííciascias

�� ManipulaManipulaçção dos genitais da crianão dos genitais da crianççaa

�� MasturbaMasturbaçção do adultoão do adulto

�� Beijos Beijos 

�� ExposiExposiçção ão àà pornografiapornografia

�� Contato genital sem penetraContato genital sem penetraççãoão



Violência Sexual Violência Sexual 

�� ExibicionismoExibicionismo

�� VoyeurismoVoyeurismo

�� PenetraPenetraçção com objetos ão com objetos 

�� Sexo oralSexo oral

�� PenetraPenetraçção vaginalão vaginal

�� PenetraPenetraçção analão anal



Violência Sexual Violência Sexual 

�� Na maioria dos casos:Na maioria dos casos:

�� CrianCriançça ou adolescentea ou adolescente

�� Dentro do contexto familiarDentro do contexto familiar

�� Agressor conhecidoAgressor conhecido

�� Pouca ou nenhuma evidência clPouca ou nenhuma evidência clíínicanica

�� HistHistóória confusa ou contraditria confusa ou contraditóóriaria



Aspectos MAspectos Méédicosdicos

�� CaracterCaracteríísticas da Formasticas da Formaçção Mão Méédicadica

�� RepresentaRepresentaçção social do papel do mão social do papel do méédico.dico.
�� Necessidade de definiNecessidade de definiçção de ão de 

diagndiagnóóstico/resolutividade.stico/resolutividade.
�� Autonomia profissional/ResponsabilizaAutonomia profissional/Responsabilizaçção ão 

pelas condutas.pelas condutas.
�� LimitaLimitaçção no manejo de outras ão no manejo de outras ááreas do reas do 

conhecimento.conhecimento.



Aspectos MAspectos Méédicosdicos

�� Papel do mPapel do méédico frente dico frente àà violênciaviolência

�� IdentificarIdentificar
�� Levantar suspeitaLevantar suspeita
�� Atendimento emergencialAtendimento emergencial
�� Atendimento ambulatorialAtendimento ambulatorial

�� InteraInteraçção com a equipeão com a equipe



Aspectos MAspectos Méédicosdicos

Atendimento EmergencialAtendimento Emergencial

�� Tratamento do trauma fTratamento do trauma fíísicosico

�� Profilaxia gestaProfilaxia gestaççãoão

�� Profilaxia DSTs não viraisProfilaxia DSTs não virais

�� Profilaxia hepatite BProfilaxia hepatite B

�� Profilaxia HIVProfilaxia HIV

�� Coleta de provas forensesColeta de provas forenses



Aspectos MAspectos Méédicosdicos

Atendimento AmbulatorialAtendimento Ambulatorial

�� Seguimento apSeguimento apóós atendimento de s atendimento de 
urgênciaurgência

�� Atendimento a situaAtendimento a situaçções crônicas de ões crônicas de 
violênciaviolência



Atendimento MAtendimento Méédico de dico de 
UrgênciaUrgência

�� Condutas BCondutas Báásicassicas

�� AnamneseAnamnese

�� Exame FExame Fíísicosico

�� ProcedimentosProcedimentos
�� LaboratoriaisLaboratoriais

�� CirCir úúrgicosrgicos

�� ProfilaxiasProfilaxias



Atendimento MAtendimento Méédico dico -- UrgênciaUrgência

�� Condutas BCondutas B áásicas:sicas:

�� AAirwaysirways --Vias AVias Aééreasreas

�� BBleedingleeding --HemostasiaHemostasia

�� CCardiovascular ardiovascular --HemodinâmicaHemodinâmica

�� DDisabilitiesisabilities --DDééficit Neurolficit Neurolóógicogico

�� EExtremitiesxtremities --FraturasFraturas



Atendimento EmergencialAtendimento Emergencial

�� Anamnese:Anamnese:

�� AcolhimentoAcolhimento

�� PrivacidadePrivacidade

�� HistHist óóricorico

�� Registro dos dadosRegistro dos dados



Atendimento EmergencialAtendimento Emergencial

�� Exame Fisico:Exame Fisico:
�� GeralGeral

�� EquimosesEquimoses

�� Fraturas Fraturas 

�� CicatrizesCicatrizes

�� AlteraAltera çções neurolões neurol óógicasgicas

�� Fundo de OlhoFundo de Olho



Atendimento EmergencialAtendimento Emergencial

�� Equimoses:Equimoses:
�� LocalizaLocalizaçção: ão: em pescoem pesco çço, coxas ou outras o, coxas ou outras 

partes cobertas do corpo; faces posterior e partes cobertas do corpo; faces posterior e 
interna de tronco e membrosinterna de tronco e membros

�� Lesões com diferentes tempos de evoluLesões com diferentes tempos de evolu çção:ão:
�� ArroxeadasArroxeadas --vinhosas vinhosas –– 1 a 2 dias1 a 2 dias
�� CastanhoCastanho --marrom marrom –– 3 a 5 dias3 a 5 dias
�� AmareloAmarelo --esverdeada esverdeada -- 6 a 10 dias6 a 10 dias



EquimosesEquimoses



AtendimentoAtendimento EmergencialEmergencial

�� ExameExame FisicoFisico ::
�� GeralGeral

�� EquimosesEquimoses

�� FraturasFraturas

�� CicatrizesCicatrizes

�� AlteraAltera ççõesões neurolneurol óógicasgicas

�� Fundo de Fundo de OlhoOlho



AtendimentoAtendimento EmergencialEmergencial

�� FraturasFraturas ::
�� EpifisEpifis ááriasrias

�� PorPor arrancamentoarrancamento

�� EmEm espiralespiral

�� NãoNão compatcompat ííveisveis com dados com dados clcl íínicosnicos

�� FraturasFraturas emem diferentesdiferentes fasesfases de de consolidaconsolida ççãoão



FraturasFraturas



FraturasFraturas



AtendimentoAtendimento EmergencialEmergencial

�� ExameExame FisicoFisico ::
�� GeralGeral

�� EquimosesEquimoses

�� FraturasFraturas

�� CicatrizesCicatrizes

�� AlteraAltera ççõesões neurolneurol óógicasgicas

�� Fundo de Fundo de OlhoOlho



CicatrizesCicatrizes



AtendimentoAtendimento EmergencialEmergencial

�� ExameExame FisicoFisico ::
�� GeralGeral

�� EquimosesEquimoses

�� FraturasFraturas

�� CicatrizesCicatrizes

�� AlteraAltera ççõesões neurolneurol óógicasgicas

�� Fundo de Fundo de OlhoOlho



AtendimentoAtendimento EmergencialEmergencial

�� SindromeSindrome do do bebêbebê sacudidosacudido ((““ Shaken Shaken 
BabyBaby ”” ):):
�� CrianCrian ççasas atatéé um um anoano de de idadeidade

�� PredomPredom íínionio no no sexosexo masculinomasculino

�� HemorragiasHemorragias retinianasretinianas

�� 1/3 boa 1/3 boa recuperarecupera ççãoão

�� 1/3 com 1/3 com seqseq üüelaela neurolneurol óógicagica

�� 1/3 1/3 óóbitobito



Shaken BabyShaken Baby



AtendimentoAtendimento EmergencialEmergencial

�� ExameExame FisicoFisico ::
�� GinecolGinecolóógicogico

�� ObrigatObrigatóóriorio emem criancrianççasas emem viol. sexual viol. sexual 
�� Sob Sob narcosenarcose se se necessnecessááriorio
�� DificuldadeDificuldade emem avaliaravaliar peritonismoperitonismo
�� ObservarObservar diuresediurese

�� EspecularEspecular –– RoturaRotura de de fundofundo de de sacosaco
�� DoenDoenççasas SexualmenteSexualmente TransmissTransmissííveisveis
�� GravidezGravidez PrecocePrecoce



AtendimentoAtendimento EmergencialEmergencial

�� CirCir úúrgicosrgicos
�� HemostasiaHemostasia rigorosarigorosa
�� SuturaSutura de de lesõeslesões

�� FioFio finofino absorvabsorv íívelvel

�� LaboratoriaisLaboratoriais
�� HemogramaHemograma
�� UrinaUrina 11
�� SorologiasSorologias

�� RadiolRadiol óógicosgicos
�� Rx Rx corpocorpo todotodo
�� UltrassomUltrassom

�� LiquorLiquor

��ProcedimentosProcedimentos ::



AtendimentoAtendimento EmergencialEmergencial

�� ProfilaxiaProfilaxia dada GestaGesta ççãoão ::

�� LevonorgestrelLevonorgestrel 0,75mg/cp0,75mg/cp
�� 1 cp VO 12/12h 1 cp VO 12/12h emem duasduas tomadastomadas ;;
�� 2 cp VO dose 2 cp VO dose úúnicanica

�� YuzpeYuzpe : : EtinilestradiolEtinilestradiol + + LevonorgestrelLevonorgestrel ..



Atendimento Emergencial Atendimento Emergencial 

�� Profilaxia das DSTs não virais:Profilaxia das DSTs não virais:

�� Penicilina BenzatinaPenicilina Benzatina
�� Profilaxia da sProfilaxia da s íífilisfilis

�� AzitromicinaAzitromicina
�� Profilaxia da clamidiose e do cancro moleProfilaxia da clamidiose e do cancro mole

�� Ciprofloxacina ou OfloxacinaCiprofloxacina ou Ofloxacina
�� Profilaxia da gonorrProfilaxia da gonorr ééiaia

�� MetronidazolMetronidazol
�� Profilaxia da tricomoniaseProfilaxia da tricomoniase



Atendimento Atendimento àà CrianCrianççaa

�� Profilaxia das DSTs não virais:Profilaxia das DSTs não virais:

�� Penicilina BenzatinaPenicilina Benzatina
�� Profilaxia da sProfilaxia da s íífilisfilis

50.000 UI/kg IM Dose 50.000 UI/kg IM Dose ÚÚnicanica

Alternativa:Alternativa:
�� Estearato de EritromicinaEstearato de Eritromicina

�� 50 mg/kg/dia  VO  6/6h por 15dias50 mg/kg/dia  VO  6/6h por 15dias



Atendimento EmergencialAtendimento Emergencial

�� Profilaxia das DSTs não virais:Profilaxia das DSTs não virais:

�� CeftriaxonaCeftriaxona
�� Profilaxia da gonorrProfilaxia da gonorr ééiaia

250 mg  IM  Dose 250 mg  IM  Dose ÚÚnicanica



Atendimento Atendimento àà CrianCrianççaa

�� Profilaxia das DSTs não virais:Profilaxia das DSTs não virais:

�� AzitromicinaAzitromicina
�� Profilaxia da clamidiose e do cancro moleProfilaxia da clamidiose e do cancro mole

20 mg/kg  VO  Dose 20 mg/kg  VO  Dose ÚÚnicanica



Atendimento Atendimento àà CrianCrianççaa

�� Profilaxia das DSTs não virais:Profilaxia das DSTs não virais:

�� MetronidazolMetronidazol
�� Profilaxia da tricomoniaseProfilaxia da tricomoniase

15 mg/kg/dia VO 8/8h 7 dias15 mg/kg/dia VO 8/8h 7 dias



Atendimento Atendimento àà CrianCrianççaa

�� Profilaxia da hepatite B:Profilaxia da hepatite B:

�� Imunoglobulina anti hepatite BImunoglobulina anti hepatite B
�� ImunizaImuniza çção passivaão passiva

0,06 ml/kg  IM Dose 0,06 ml/kg  IM Dose ÚÚnicanica

�� VacinaVacina çção contra hepatite Bão contra hepatite B
�� ImunizaImuniza çção ativaão ativa



Quimioprofilaxia Antiretroviral (ARV) e Quimioprofilaxia Antiretroviral (ARV) e 
exposiexposiçção ocupacional ão ocupacional -- PrincPrincíípiospios

••ReduReduçção de 69% na transmissão maternoão de 69% na transmissão materno--
fetal de HIV com AZTfetal de HIV com AZT

••ReduReduçção da viremia associada ao uso de ARVão da viremia associada ao uso de ARV

••Efeito protetor do AZT pEfeito protetor do AZT póós exposis exposiçção ão 
profissional comprovado em estudo profissional comprovado em estudo 
retrospectivo multicentrico e casoretrospectivo multicentrico e caso--controlecontrole



Quimioprofilaxia Antiretroviral Quimioprofilaxia Antiretroviral 
(ARV) (ARV) -- CritCritéériosrios

••Tipo de ExposiTipo de Exposiçção ão 

•• penetrapenetraçção vaginal ou analão vaginal ou anal

•• exposiexposiçção hão háá menos de 72 horasmenos de 72 horas

•• episepisóódios agudosdios agudos

••Sorologia do agressorSorologia do agressor



Quimioprofilaxia Antiretroviral Quimioprofilaxia Antiretroviral 
(ARV) (ARV) –– Esquemas para Esquemas para 

CrianCrianççasas
Zidovudina (AZT): 90 a 180 mg/mZidovudina (AZT): 90 a 180 mg/m²² VO 8/8hVO 8/8h

(m(mááximo 600 mg/dia)ximo 600 mg/dia)  

Lamivudina (3TC): 4 mg/mLamivudina (3TC): 4 mg/m²² VO 12/12hVO 12/12h

(m(mááximo 150 mg a cada 12h)ximo 150 mg a cada 12h)  

Nelfinavir (NFV): 30 mg/mNelfinavir (NFV): 30 mg/m²² VO 8/8hVO 8/8h

(m(mááximo 750 mg a cada 8 horas)ximo 750 mg a cada 8 horas)  

Ritonavir (RFV): 350 a 400 mg/mRitonavir (RFV): 350 a 400 mg/m²² VO 12/12hVO 12/12h

(m(mááximo 600 mg acada 12h)ximo 600 mg acada 12h)  

++

++

OUOU



Quimioprofilaxia Antiretroviral Quimioprofilaxia Antiretroviral 
(ARV) (ARV) –– Esquemas para Esquemas para 

CrianCrianççasas
Zidovudina (AZT): 90 a 180 mg/mZidovudina (AZT): 90 a 180 mg/m²² VO 8/8hVO 8/8h

(m(mááximo 600 mg/dia)ximo 600 mg/dia)  

Lamivudina (3TC): 4 mg/mLamivudina (3TC): 4 mg/m²² VO 12/12hVO 12/12h

(m(mááximo 150 mg a cada 12h)ximo 150 mg a cada 12h)  

Kaletra (LPV/RFV):Kaletra (LPV/RFV):230/57,5 mg/m2 12/12h230/57,5 mg/m2 12/12h
( m( mááximo  400/100 mg (5,0 mL) a cada 12h)ximo  400/100 mg (5,0 mL) a cada 12h)

++

++



Quimioprofilaxia Antiretroviral Quimioprofilaxia Antiretroviral 
(ARV)  dosagem de kaletra(ARV)  dosagem de kaletra

5,0 mLDose de adultos *Acima de 40 kg

4,75 mL> 35kg até 40kg

4,00 mL> 30kg até 35kg

3,50 mL> 25 kg até 30 kg

2,75 mL> 20 kg até 25 kg

2,25 mL15kg a 20kg

10 mg/kg 2x/diaDe 15kg a 40kg

1,75 mL> 10 kg a < 15 kg

1,25 mL7kg a 10 kg

12 mg/kg 2x/dia7 kg a < 15 kg

Volume de solução oral

2x/dia(80 mg de LPV/20 
mg de RTV por mL) 

Dose (mg/kg)*Peso (kg) 



Atendimento EmergencialAtendimento Emergencial

�� Coleta de Provas Forenses Coleta de Provas Forenses ((Norma tNorma téécnica Ministcnica Ministéério da rio da 
SaSaúúde de –– 20052005))  

�� Colocar material em papel filtro estColocar material em papel filtro estéérilril

�� Secar e guardar em envelope lacradoSecar e guardar em envelope lacrado

�� Não utilizar sacos plNão utilizar sacos pláásticos sticos –– Risco de transpiraRisco de transpiraçção e ão e 
contaminacontaminaçção do materialão do material

�� Não utilizar fixadoresNão utilizar fixadores

�� Congelar material quando possCongelar material quando possíívelvel

�� Arquivar em condiArquivar em condiçções adequadas ões adequadas àà disposidisposiçção da Justião da Justiççaa



Atendimento AmbulatorialAtendimento Ambulatorial

�� Seguimento apSeguimento apóós atendimento de s atendimento de 
urgênciaurgência
�� AvaliaAvaliaçção dos procedimentos realizadosão dos procedimentos realizados

�� AvaliaAvaliaçção da quimioprofilaxia ARVão da quimioprofilaxia ARV
�� Hemograma completoHemograma completo

�� FunFunçção hepão hepááticatica

�� Amilase Amilase 

�� FunFunçção renalão renal

�� Seguimento sorolSeguimento sorolóógicogico



Atendimento AmbulatorialAtendimento Ambulatorial

�� AnamneseAnamnese

�� Exame fisicoExame fisico

�� Seguimento sorolSeguimento sorolóógicogico

�� Discussão em equipeDiscussão em equipe

�� Atividades de orientaAtividades de orientaççãoão



Atendimento AmbulatorialAtendimento Ambulatorial

�� Anamnese:Anamnese:

�� AcolhimentoAcolhimento

�� PrivacidadePrivacidade

�� HistHist óóricorico

�� Registro dos dadosRegistro dos dados



Atendimento AmbulatorialAtendimento Ambulatorial

�� Exame Fisico:Exame Fisico:

�� GeralGeral
�� Estado nutricionalEstado nutricional

�� Buscar por sinais e sintomas de outros tipos de Buscar por sinais e sintomas de outros tipos de 
violência violência 



Atendimento AmbulatorialAtendimento Ambulatorial

�� Exame Fisico:Exame Fisico:
�� GinecolGinecolóógicogico

�� Evitar revitimizaEvitar revitimizaçção da crianão da criançça/adolescentea/adolescente

�� Observar comportamento da crianObservar comportamento da criançça/adol. a/adol. 
durante o examedurante o exame

�� Observar condiObservar condiçções de higieneões de higiene

�� DoenDoençças Sexualmente Transmissas Sexualmente Transmissííveisveis

�� Gravidez PrecoceGravidez Precoce



Atendimento AmbulatorialAtendimento Ambulatorial

�� Procedimentos:Procedimentos:
�� Seguimento SorolSeguimento Sorol óógicogico

�� VDRL (0, 6 semanas e 3 meses)VDRL (0, 6 semanas e 3 meses)   
�� HIV (0, 6 semanas, 3 e 6 meses)HIV (0, 6 semanas, 3 e 6 meses)   
�� Hepatites B e C (0, 3 e 6 meses)Hepatites B e C (0, 3 e 6 meses)   

�� CauterizaCauteriza ççõesões
�� Evitar fazer em ambulatEvitar fazer em ambulat óório, encaminhar rio, encaminhar 

preferencialmente para realizapreferencialmente para realiza çção em centro ão em centro 
circir úúrgico, sob anestesia.rgico, sob anestesia.

�� OrientaOrienta çção sobre : ão sobre : 
sexualidade/anticoncepsexualidade/anticoncep çção/proteão/prote ççãoão



Atendimento AmbulatorialAtendimento Ambulatorial

�� Discussão em Equipe:Discussão em Equipe:

Processo constante durante o acompanhamento Processo constante durante o acompanhamento 
do caso.do caso.

Avalia a adesão do caso aos diferentes Avalia a adesão do caso aos diferentes 
profissionais.profissionais.

Elabora estratElabora estrat éégias para aumento da adesão.gias para aumento da adesão.

Analisa as necessidades especAnalisa as necessidades espec ííficas de cada ficas de cada 
caso.caso.



Atendimento AmbulatorialAtendimento Ambulatorial

�� Atividades de orientaAtividades de orienta çção:ão:

�� Grupo de AcolhimentoGrupo de Acolhimento

�� Grupo de OrientaGrupo de Orienta çção a pais ou ão a pais ou 
responsrespons ááveisveis

�� CapacitaCapacita çções Profissionaisões Profissionais



Atendimento AmbulatorialAtendimento Ambulatorial

�� Caso seja constatada gestaCaso seja constatada gesta çção:ão:

�� Correlacionar dados de idade gestacional com Correlacionar dados de idade gestacional com 
histhist óórico de violência.rico de violência.

�� Orientar para a possibilidade de realizaOrientar para a possibilidade de realiza çção de ão de 
abortamento legal, com ênfase nos aspectos abortamento legal, com ênfase nos aspectos 
clcl íínicos (riscos e conseqnicos (riscos e conseq üüências do ências do 
procedimento).procedimento).



Atendimento AmbulatorialAtendimento Ambulatorial

�� Caso seja constatada gestaCaso seja constatada gesta çção:ão:

�� Discutir em equipe o encaminhamento.Discutir em equipe o encaminhamento.

�� Oferecer acompanhamento prOferecer acompanhamento pr éé--natal se esta for a natal se esta for a 
escolha da paciente.escolha da paciente.

�� Garantir seguimento ambulatorial apGarantir seguimento ambulatorial ap óós a s a 
realizarealiza çção do abortamento.ão do abortamento.



Abortamento LegalAbortamento Legal

Documentos obrigatDocumentos obrigat óórios rios 

�� AutorizaAutorizaçção da grão da gráávida vida –– ou, em caso de ou, em caso de 
incapacidade de seu representante legal incapacidade de seu representante legal --, para , para 
a realizaa realizaçção do abortamento, firmado em ão do abortamento, firmado em 
documento de seu prdocumento de seu próóprio punho, na presenprio punho, na presençça a 
de duas testemunhas de duas testemunhas –– exceto pessoas exceto pessoas 
integrantes da equipe do hospital integrantes da equipe do hospital --, que ser, que seráá
anexada ao prontuanexada ao prontuáário mrio méédico.dico.



Abortamento LegalAbortamento Legal

Documentos obrigatDocumentos obrigat óórios rios 

�� InformaInformaçção ão àà mulher mulher –– ou ao seu representante ou ao seu representante 
legal legal --, de que ela poder, de que ela poderáá ser responsabilizada ser responsabilizada 
criminalmente caso as declaracriminalmente caso as declaraçções constantes ões constantes 
no Boletim de Ocorrência Policial forem falsas.no Boletim de Ocorrência Policial forem falsas.



Abortamento LegalAbortamento Legal

Documentos obrigatDocumentos obrigat óórios rios 

�� Registro em prontuRegistro em prontuáário mrio méédico, e de forma dico, e de forma 
separada, das consultas, da equipe separada, das consultas, da equipe 
multidisciplinar e da decisão por ela adotada, multidisciplinar e da decisão por ela adotada, 
assim como dos resultados de exames classim como dos resultados de exames clíínicos nicos 
ou laboratoriais.ou laboratoriais.



Abortamento LegalAbortamento Legal

Documentos recomendados Documentos recomendados 

�� CCóópia do Boletim de Ocorrência Policial.pia do Boletim de Ocorrência Policial.

�� CCóópia do Registro de Atendimento Mpia do Registro de Atendimento Méédico dico àà
éépoca da violência sofrida.poca da violência sofrida.

�� CCóópia do Laudo do Instituto de Medicina Legal, pia do Laudo do Instituto de Medicina Legal, 
quando se dispuser.quando se dispuser.



Abortamento LegalAbortamento Legal

ProcedimentosProcedimentos

�� AtAtéé 12 semanas 12 semanas 
�� DilataDilataçção do colo uterino e curetagemão do colo uterino e curetagem
�� AspiraAspiraçção Manual Intraão Manual Intra--Uterina (AMIU)Uterina (AMIU)  

�� Entre 13 e 20 semanasEntre 13 e 20 semanas
�� InduInduçção com misoprostol 100 a 200 mcg em fundo de ão com misoprostol 100 a 200 mcg em fundo de 

saco vaginal a cada 6 horas, complementando com saco vaginal a cada 6 horas, complementando com 
curetagem se necesscuretagem se necessáário.rio.


