
PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA SEXUAL nos Centros de Saúde
Orientação da Dra. Dorli, do serviço de atendimento às crianças e adolescentes, vitimas de violência sexual do Hospital Dr. Mário Gatti.

A medicação profilática anti-retroviral é dispensada pela farmácia, para até 1 semana e 
depois a família deverá ir buscar o restante no Centro de Referência DST/AIDS e dar 
continuidade ao uso no Centro de Saúde. O tratamento completo é de 28 dias.

Outros procedimentos realizados no  PS I  do Mário Gatti: 

1-Medicação profilática para DST

2-Colhido exames para VDRL, anti HIV, HBSAG e anti HCV, sorologia para clamídia.

A criança/adolescente deverá ser acompanhada por seis meses no Centro de Saúde pelo 
pediatra da equipe de referencia:

 

- Colher hemograma e enzimas hepáticas (TGO/TGP), controle de anemia, função hepática 
e pancreática em 15 dias.

- Repetir as sorologias para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C com 3 e 6 meses

1 – Casos ocorridos após 72hs que houve penetração, sexo oral, anal ou vaginal.              
  

Exames solicitados no atendimento do PS I: VDRL, anti HIV,  HBSAG e anti HCV, 
sorologia para clamídia. 

 

A criança/adolescente deverá ser acompanhada por seis meses no Centro de Saúde 
pelo pediatra da equipe de referencia: 

- Repetir as sorologias para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C com 3 e 6 meses; 

 

2 – Casos ocorridos que houve manipulação genital ou em mamas.

A criança/adolescente deverá ser acompanhada por seis meses no Centro de Saúde 
pelo pediatra da equipe de referencia.                  

Acompanhamento dos casos agudos até 72hs, que vem do 
Pronto Socorro (PS I)do Mario Gatti com uso de 
medicação 

Acompanhamento dos casos que vem do Pronto Socorro 
(PS I)do Mario Gatti SEM uso de medicação antiretro-viral

Acompanhamento de Casos crônicos

 A criança/adolescente deverá ser acompanhada por seis meses no Centro de Saúde pelo pediatra da equipe de referencia:
 - Solicitar as sorologias para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C.   O acompanhamento sorológico deverá ser feito se 
necessário.

Todos os casos devem ser acompanhados pela equipe de saúde mental de acordo com o fluxo.
Obs.: Recomendamos consultar  Ministério da Saúde  “Linha de Cuidado para a Atenção Integral de Crianças , Adolescentes e suas famílias em situação de 

violências “ : Orientação para Gestores e Profissionais de Saúde, Brasília,  DF 2012 Campinas, 28/11/2013
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