
Modo de usar
do preservativo
masculino
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O pênis deve estar
em ereção.

Abrir a embalagem com as mãos.
Utilizar unicamente preservativos que
tenham a marca CE na embalagem. 

Atenção! As unhas, os
dentes e objetos cortantes
podem estragar ou rasgar 
o preservativo. 
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Observar bem o sentido de
desenrolamento do preservativo.
Comprimir o reservatório ou a
extremidade do preservativo
com o polegar e o indicador
para expelir o ar.

Se o pênis não for 
circuncidado, puxar em
primeiro lugar a pele de
sua extremidade. 

Mantendo o reservatório ou
a extremidade comprimida,
colocar o preservativo no
pênis.
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Desenrolar o preservativo até cobrir 
completamente o pênis. Não sobrepor 
2 preservativos (risco de escorregamento
ou de ruptura).

Se desejar, aplicar sobre o preservativo um
gel à base de água (à venda em farmácias
e supermercados). 
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Colocar sempre o preservativo antes que o pênis entre em contato com 
a(o) parceira(o). O preservativo protege contra a aids e doenças sexualmente
transmissíveis, tanto na penetração vaginal, quanto anal. Ele também permite
evitar gravidezes não desejadas.
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Após a ejaculação, retirar 
o pênis, antes que este 
amoleça, segurando 
firmemente o rebordo 
do preservativo.

Retirar o preservativo. Assegurar-
se de que o líquido se mantenha
no interior do preservativo.

Fazer um nó no meio do
preservativo antes de
jogá-lo no lixo (e nunca
no vaso sanitário).



W Os preservativos estão à venda em supermercados, farmácias e
máquinas distribuidoras.   

W Verificar se a data de validade não está expirada e se a embalagem
está em bom estado. Conservar ao abrigo do calor.

W Existem vários modelos de tamanho, textura e perfumes diferentes,
com ou sem reservatório, etc.

W Nunca reutilizar um preservativo. Para cada relação sexual e para
cada parceira(o), usar um preservativo novo e repetir as operações
descritas acima. 

W Não usar um preservativo masculino juntamente com um preservativo
feminino.  

W Não usar vaselina, manteiga, óleo ou outras substâncias gordurosas
que corram o risco de danifiar o preservativo. 

W Se você nunca usou um preservativo, pratique a sua colocação antes
da relação.



Para mais informações
Sida Info Service

Atendimento telefônico permanente anônimo, confidencial 
e gratuito.

www.sida-info-service.org

Movimento Francês de Planejamento
Familiar
www.planning-familial.org

Conselhos Sexualidade Contracepção
Aborto

(para o Norte da França) chamada gratuita,

(para o Sul da França) chamada gratuita. 13
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0 800 840 800

0 800 803 803

0 800 105 105
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