
É o conjunto de medidas e estratégias combinadas que di-
minuem os riscos de novas contaminações, especialmente 
por HIV/Aids e hepatite B, após exposições aos materiais 
biológicos de risco, pela via sexual (consensualmente ou 
por violência) ou pela via não sexual (acidentes profissio-
nais, agressões e outros).

Em até 72 horas! A avaliação após exposição aos materiais biológicos é considerada urgência médica. O encaminhamento 
para serviços de referência deve ser o mais rápido possível.

QUANDO?

•	 Hosp. Odilon Behrens: todos os sexos e todas as idades

•	 Hosp. Júlia Kubistcheck: todos os sexos e todas as idades

•	 Maternidade Odete Valadares: feminino a partir de 12 anos

•	 H. Clínicas-UFMG: feminino todas as idades e masculino até 12 anos

O acolhimento e as primeiras orientações sobre a PEP devem ser realizados em todos os serviços de saúde da Rede SUS-BH.  
Os testes rápidos (HIV e hepatites), no exposto e na fonte, devem ser realizados, preferencialmente, no próprio local onde 
ocorreu a exposição, após os devidos consentimentos. Já os fluxos assistenciais diferem de acordo com o tipo de exposição, 
devendo o usuário exposto ser encaminhado aos os serviços de referência para avaliação e profilaxia. Veja o fluxo a seguir. 

ONDE?

São elas: acolhimento; avaliação dos riscos; indicação, 
prescrição e dispensação da PEP (se preenchidos os critérios 
de uso); realização de exames complementares (testes 
rápidos, sorologias convencionais e outros); notificação 
e preenchimento da CAT (quando pertinente); além do 
adequado acompanhamento clínico-sorológico.

pbh.gov.br/saude

PEP NÃO SEXUAL

EM ADULTOS E ADOLESCENTES (>12 ANOS) 
UPAs: 24h/dia

EM CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS 
CTR – DIP Orestes Diniz: dias úteis, das 7 às 18h 

Hospital Odilon Behrens: noites, feriados e finais de semana

(exposição aos materiais biológicos de risco por acidentes, agressões não sexuais e outras)

*Serviços de Atenção Especializada em Infectologia: CTR-DIP Orestes Diniz (3277-1199), CTA-SAE Sagrada Família 

(3277-5751), URS-Centro Sul (3277-9528), Hospital Eduardo de Menezes (3328-5055) e Unifenas (3497-4602).

PEP SEXUAL CONSENTIDA
(sexo consentido com parceiros de maior risco para HIV e outras DST)

ADULTOS E ADOLESCENTES (≥ 14 ANOS)

SAES* – Serv. Atenção Especializada em Infectologia: dias úteis, das 7 às 18h

UPAS: noites, feriados e finais de semanas

O QUE É? QUAIS AS ETAPAS?

PEP
PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO NA REDE SUS-BH

PEP
PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO NA REDE SUS-BH

PEP SEXUAL NÃO CONSENTIDA / VIOLÊNCIA SEXUAL (24h/dia)


