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Pós-Exposição 
Sexual

 O que é e quando é indicada.

Fatores que aumentam o risco de 
transmissão sexual do HIV

Nas relações desprotegidas, seu risco de se infectar 
pelo HIV aumenta se:

• Seu/sua parceiro/a sexual for HIV positivo e 
estiver com uma carga viral sanguínea detectável 
(quantidade de HIV circulando no sangue);

•   Se você apresentar qualquer tipo de ferimento    
     ou  lesão (machucado) na região genital;
•  Se houver a presença de sangramento, como         
menstruação, no momento do ato sexual;
•	 Se	um	dos	parceiros	apresentar	uma	doença	

sexualmente transmissível.

Apenas o profissional de saúde poderá avaliar se 
no seu caso há indicação da PEP sexual!O profissional de saúde avaliará o risco que você teve 

na relação sexual e informará ao médico que indicará ou 
não a PEP sexual, baseado em dois critérios:

1. Tipo de relação sexual

RELAÇÃO
SEXUAL
ORAL

RELAÇÃO
SEXUAL
VAGINAL

RELAÇÃO
SEXUAL
ANAL

MENOR 
RISCO

MAIOR 
RISCO

O risco da transmissão do HIV varia, dependendo do 
tipo de relação sexual. 

Relação sexual com parceiro HIV positivo 
ou que desconhece que tem HIV
• Se você teve relação sexual com parceiro(a) fixo(a) ou 

ocasional que sabe que tem HIV e vocês não usaram a 
camisinha ou tiveram algum acidente durante seu uso;

• Se você teve relação sexual com parceiro(a) fixo(a) 
ou ocasional que é usuário de drogas, profissional 
do sexo, gay, travesti ou homem que faz sexo com 
homem, por exemplo, que não sabe que tem HIV  e 
vocês não usaram a camisinha ou tiveram algum 
acidente durante seu uso.

Quando a medicação for necessária, somente o médico 
poderá receitá-la.

Por isso, a melhor medida de prevenção é usar 
camisinha em todas as relações sexuais. A camisinha, 
além de proteger contra o vírus da aids, também previne 
contra outras doenças sexualmente transmissíveis 
(DST), hepatites virais e evita a gravidez não planejada.

Avaliação do risco para a PEP sexual



O que é a PEP sexual?
PEP sexual (profilaxia pós-exposição sexual) é 
uma medida de prevenção que consiste no uso de 
medicamentos até 72 horas após a relação sexual, para 
reduzir o risco de transmissão do HIV (vírus da aids), 
quando ocorrer falha ou não uso da camisinha. 

Quando a PEP sexual é indicada?
A PEP sexual é indicada somente para situações 
excepcionais em que ocorrer falha, rompimento ou não 
uso da camisinha durante a relação sexual.  

É, também, indicada em casos de violência sexual 
contra mulheres ou homens.

Quando a PEP sexual não é indicada?
A PEP sexual não é indicada para todos e nem deve 
ser usada a qualquer momento. Ela não substitui 
o uso da camisinha e não deve ser utilizada em 
exposições sucessivas, pois seus efeitos colaterais 
pelo uso repetitivo são desconhecidos em pessoas HIV 
negativas. Além disso, as pessoas que se expõem ao 
risco com frequência podem ter sido infectadas pelo HIV 
em alguma dessas exposições e necessitam de uma 
avaliação médica - clínica e laboratorial - cuidadosa. 

Onde procurar?
A PEP sexual deve estar disponível nos Serviços de 
Atenção Especializada em HIV/aids (SAE), segundo 
recomendação do Ministério da Saúde. Veja os 
endereços e telefones dos SAE, em todo o país, em 
http://www.aids.gov.br/pagina/servicos-de-saude.
Informe-se nesses serviços, sobre os locais disponíveis 
na sua cidade para o atendimento de urgência à noite e 
nos finais de semana. 

Quando começar a PEP sexual?
A eficácia da PEP sexual diminui à medida que o tempo 
passa. Assim, o ideal é que você inicie o medicamento 
nas primeiras duas horas após a relação sexual, a partir 
da avaliação da equipe de saúde. O prazo máximo para 
início da PEP sexual é de 72 horas. Por isso, você tem o 
direito de solicitar atendimento no serviço de saúde.

Qual medicamento devo tomar?
Você será orientado pelo médico sobre isso. Caso o(a) 
seu(sua) parceiro(a) for HIV positivo(a) e esteja em 
uso de antirretrovirais (medicamentos para aids), é 
importante informar o médico sobre os medicamentos 
usados por ele(ela).

DÚVIDAS FREQUENTES Durante quanto tempo devo tomar o 
medicamento?
O medicamento deve ser tomado durante 28 dias 
seguidos, sem interrupção, sob acompanhamento da 
equipe de saúde. 

O medicamento causa efeitos colaterais?
Sim. A maioria dos medicamentos causa efeitos 
colaterais, que, em geral, são leves e melhoram em 
poucos dias. No caso de algum mal-estar durante 
o uso desses medicamentos, você deve procurar 
imediatamente o serviço de saúde para avaliação. 

Não fique com dúvidas, esclareça todas essas 
questões durante a consulta com o médico. 
•	Se indicada a PEP sexual, nunca abandone os 

medicamentos. Isso pode fazer a diferença entre 
se infectar ou não com o HIV.

•	Se tiver dificuldade para tomá-los, procure a 
equipe de saúde com sua receita médica em 
mãos.

É preciso fazer o acompanhamento no serviço de 
saúde?
Sim. É muito importante fazer o acompanhamento 
durante 24 semanas! Nesse período, você será 
acompanhado para investigar se adquiriu o HIV ou 
outras DST, como hepatite ou sífilis, por exemplo. 


