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RESUMO

Introdução: A rutura vaginal é um evento incomum na prática clínica da
ginecologia. A lesão vaginal pode acontecer durante o coito consensual e
não consensual.  É relatado que, entre as relações sexuais consentidas, as
lacerações do fórnice vaginal posterior ocorrem com maior frequência. O
caso relatado apresenta um exemplo de relação consentida resultando
em uma laceração no fórnice vaginal e, apesar de não ter agressão
envolvida, o apoio e orientação foi fundamental para a alta hospitalar com
segurança à paciente, orientando sobre a recuperação e tranquilizando
sobre o retorno ao sexo de forma gradual e à medida que a paciente
tivesse desejo e se sentisse segura. Objetivos: Relatar o Caso, de forma
detalhada, de uma laceração vaginal após relação sexual consentida,
aprimorando o conteúdo científico sobre o tema que ainda é escasso na
literatura. Métodos: Trata-se de um estudo observacional de braço único
do tipo relato de caso. Conclusões: O papel do médico ginecologista
transcende o atendimento de pronto socorro ginecológico devido a sua
extrema sensibilidade em acolher e identificar os possíveis casos onde há
violência sexual, sabendo que as pacientes com histórico de lesão vaginal
após coito podem ter como única triagem para a violência sexual o
atendimento médico. O diagnóstico e o tratamento imediatos fazem
diferença direta na estabilização e recuperação da paciente, mas sabendo
que podem ser atrasados devido à natureza sensível da abordagem.
PALAVRAS-CHAVE: Exame Ginecológico, Laceração Vaginal, Hemorragias Vaginais,
Vagina

1 2
3 4 5

6

 Hospital da Região Leste, barbarasilvaalves@outlook.com
 Hospital da Região Leste, becox.med@gmail.com
 Hospital da Região Leste, mayrapacheco3@gmail.com
 Hospital da Região Leste, isabelaferreiracaetano@gmail.com
 Hospital da Região Leste, natalie.medica@gmail.com
 Centro Universitário de Mineiros, vitoriasalves.9@hotmail.com

1
2
3
4
5
6


