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O que São os Preservativos Femininos?
São feitos de fi lme plástico fi no, transparente e macio, como forma de bainha, 
que se inserem, de modo frouxo, dentro da vagina da mulher.

 – Têm anéis fl exíveis em ambas as pontas

– Um anel na extremidade fechada ajuda na colocação do preservativo

– O anel na extremidade aberta retém parte do preservativo fora da vagina

Apresenta diferentes nomes comerciais entre os quais Care, Dominique, 
Preservativo Feminino FC, Femidom, Femy, Myfemy, Protectiv’ e Reality.

É lubrifi cado com lubrifi cante à base de silicone tanto interna quanto 
externamente.

Os preservativos femininos de látex estão disponíveis em alguns países.

Funcionam formando uma barreira que impede os espermatozóides de entrar 
na vagina, prevenindo a gravidez. Também evita que infecções existentes no sêmen, 
no pênis ou na vagina sejam contraídas pelo/a parceiro/a.
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Preservativos Femininos

CAPÍTULO  14

Preservativos
Femininos

Pontos Básicos para Profi ssionais de Saúde e 
Clientes

Os preservativos femininos ajudam a proteger contra doenças 
sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV. O preservativo é o 
único método contraceptivo que pode proteger tanto contra a gravidez 
quanto das doenças sexualmente transmissíveis.

Requer o uso correto em toda relação sexual para se obter 
máxima efi cácia.

Uma mulher pode iniciar o uso do preservativo feminino, mas o 
método exige a colaboração de seu parceiro.

Pode exigir um pouco de prática. Colocar e retirar o preservativo da 
vagina torna-se mais fácil com a experiência.
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Este capítulo descreve os preservativos femininos de plástico (sintéticos).
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Qual a Efi cácia?
A efi cácia depende da usuária: o risco de gravidez ou de doença sexualmente 
transmissível (DST) é maior quando os preservativos femininos não são usados 
em cada relação sexual. As poucas gravidezes ou infecções ocorrem devido ao uso 
incorreto, por escorregarem ou se romperem.

Proteção contra gravidez:

Tal como comumente usado, ocorrem cerca de 21 gravidezes por 100 
mulheres que utilizam preservativos femininos no primeiro ano. Isto 
signifi ca que 79 de cada 100 mulheres que usam a camisinha feminina 
não engravidarão.

Quando usado de forma correta em cada relação sexual, ocorrem cerca 
de 5 gravidezes por 100 mulheres que utilizam preservativos femininos 
no primeiro ano.

Retorno da fertilidade após a interrupção do uso do preservativo feminino: 
não há demora

Proteção contra o HIV e outras DST:

Os preservativos femininos reduzem o risco de infecção por DSTs,
inclusive o HIV, quando usados corretamente em toda relação sexual.
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Porque Algumas Mulheres Dizem que Gostam dos 
Preservativos Femininos

As mulheres podem iniciar o seu uso

Dispõem de uma textura suave e úmida que produz uma sensação mais 
natural que a dos preservativos masculinos de látex durante o sexo

Ajuda a proteger tanto da gravidez quanto das DSTs, inclusive o HIV

O anel externo proporciona estimulação sexual adicional em algumas 
mulheres

Podem ser utilizados sem necessidade de consulta a um profi ssional de 
saúde

Porque Alguns Homens Dizem que Gostam dos 
Preservativos Femininos

Podem ser colocados antes de modo a não interromper o ato sexual

Não são apertados ou constritivos como os preservativos masculinos

Não amortecem a sensação do sexo como os preservativos masculinos

Não precisam ser retirados imediatamente após a ejaculação
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eficaz

Menos
eficaz
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Efeitos Colaterais, Riscos e Benefícios à Saúde

Efeitos Colaterais 
Nenhum

Todas as mulheres podem utilizar os preservativos femininos de plástico. Nenhum 
problema de ordem médica  impede o uso deste de método.

(Para informações quanto aos critérios de elegibilidade para uso dos 
preservativos femininos de látex, ver Critérios Médicos de Elegibilidade para 
Uso dos Preservativos Masculinos, p. 202. Para informações sobre como 
lidar com clients com alergia ao látex, ver Preservativos Masculinos, Irritação 
moderada na ou ao redor da vagina e do pênis ou reação alérgica moderada 
ao preservativo, p. 207; e Reação alérgica aguda ao preservativo, p. 207.)

 Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso dos

Preservativos Femininos

Quem Pode Usar 
Preservativos Femininos

Benefício à Saúde 
Conhecidos

Riscos à Saúde Conhecidos

Protegem contra: 

Riscos de gravidez

DSTs, inclusive o HIV

�
�

Nenhum

Desfazendo Mitos (ver também Perguntas e Respostas, p. 219)

Os preservativos femininos:

Não se perdem no corpo da mulher.

Não são difíceis de utilizar, mas o uso correto precisa ser aprendido.

Não possui orifícios pelos quais o HIV possa passar.

São utilizados por casais matrimoniais. Não se destinam exclusivamente ao uso 
fora do casamento.

Não provocam doença numa mulher porque impedem o sêmen ou o esperma 
de entrarem no corpo dela.
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Fornecimento de 
Preservativos Femininos
Quando Começar

A qualquer momento em que a cliente assim desejar.

Explicação Sobre o Uso 
IMPORTANTE: Sempre que possível, mostre à cliente como colocar o 
preservativo feminino. Use um modelo ou uma imagem, se disponível, ou suas 
mãos para demonstrar. Pode-se criar uma abertura semelhante à de uma vagina 
com uma mão e mostrar como colocar o preservativo feminino com a outra. 

Explique os 5 Passos Básicos do Uso de um Preservativo Feminino

Passos Básicos Detalhes Importantes

Use um preser-
vativo feminino 
novo em cada 
relação sexual

1. Verifi que a embalagem do preservativo. Não o utilize 
caso esteja rasgada ou danifi cada. Evite usar um 
preservativo após sua data de validade—só faça isso 
se não houver preservativos mais novos disponíveis.

Se possível, lave suas mãos com sabão neutro e água 
limpa antes de colocar o preservativo.

�

�

Antes de 
qualquer contato 
físico, coloque o 
preservativo na 
vagina

2. Pode ser colocado até 8 horas antes do sexo. Para 
obter maior proteção, coloque o preservativo antes 
que  o pênis entre em contato com a vagina.

Escolha uma posição que seja confortável para a 
colocação—agache, levante uma perna, sente-se ou 
deite-se.

Esfregue os lados do preservativo feminino um 
no outro para espalhar o lubrifi cante de maneira 
uniforme.

Segure com força o anel na ponta fechada e 
comprima-o de modo que fi que alongado e estreito.

Com a outra mão, separe os lábios externos e 
localize a abertura da vagina.

Pressione suavemente o anel interno para dentro 
da vagina tanto quanto conseguir. Insira um dedo no 
preservativo para empurrá-lo até se encaixar. Cerca 
de 2 a 3 centímetros do preservativo e do anel 
externo fi carão fora da vagina. 
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Passos Básicos Detalhes Importantes

Certifi que-se de 
que o pênis entre 
no preservativo 
e permaneça 
dentro dele

3. O homem ou a mulher devem guiar cuidadosamente 
a ponta do pênis dele para dentro do preservativo—
não entre o preservativo e a parede da vagina.

Se o pênis dele sair do preservativo, retire e tente 
novamente.

Caso o preservativo, por acidente, seja puxado para 
fora da vagina ou empurrado para dentro durante o 
sexo, recoloque o preservativo no lugar.

�

�

�

Depois que o 
homem tirar o 
pênis, segure o 
anel externo do 
preservativo, 
torça-o para 
vedar os fl uídos 
lá dentro e sua-
vemente puxe-o 
para fora da 
vagina

4. O preservativo feminino não precisa ser retirado 
imediatamente após o sexo.

Remova o preservativo antes 
de fi car de pé para evitar 
espirrar o sêmen.

Se o casal for fazer sexo 
novamente, devem utilizar 
um novo preservativo.

Não se recomenda 
reaproveitar preservativos 
femininos (ver Pergunta 5, 
p. 220).

�
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Jogue o 
preservativo 
usado fora de 
forma segura

5. Envolva o preservativo em sua embalagem e jogue-
o no lixo ou latrina. Não jogue o preservativo 
numa privada, pois pode causar problemas no 
encanamento.
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Apoio à Usuária

Certifi que-se de que a 
cliente entenda como 
usar corretamente

Peça à cliente para explicar os 5 passos básicos 
da utilização do preservativo feminino enquanto 
manipula um.

Se houver um protótipo disponível, a cliente pode 
praticar colocando o preservativo no mesmo e 
retirando-o em seguida.

�

�

Pergunte à cliente 
quantos preservativos 
ela acha que vai 
precisar até seu 
retorno

Forneça preservativos sufi cientes e, se disponível, 
lubrifi cante.

Diga à cliente onde ela pode comprar preservativos 
femininos, se necessário.

�

�

Explique porque é 
importante usar um 
preservativo em cada 
relação sexual

Basta uma única relação sexual desprotegida para 
que possa ocorrer uma gravidez ou DST—ou 
ambas.

Se o preservativo não for usado num único ato 
sexual, tente usá-lo na próxima vez. Um erro 
cometido uma vez ou duas não signifi ca que não 
haja sentido em usar preservativos no futuro.

�

�

Explique o que 
são as pílulas 
anticoncepcionais de 
emergência (PAEs)

Explique o uso das PAEs em caso de erro no uso 
do preservativo—inclusive o não uso do mesmo—
para ajudar a prevenir a gravidez (ver Pílulas 
Anticoncepcionais de Emergência, p. 45). Forneça 
PAEs, se disponível.

�

Converse sobre ma-
neiras de falar sobre o 
uso de preservativos

Discuta habilidades e técnicas para negociar o uso 
de preservativos com os parceiros (ver Como 
Trazer à Tona o Uso de Preservativos, p. 201).

�

Lubrifi cantes para Preservativos Femininos

Os preservativos femininos de plástico vêm lubrifi cados com um 
lubrifi cante à base de silicone. Ao contrário da maioria dos preservativos 
masculinos, que são feitos de látex, os preservativos de plástico podem 
ser usados com qualquer tipo de lubrifi cante—sejam eles feitos de água, 
silicone ou óleo.

Alguns preservativos femininos vêm com lubrifi cante adicional na 
embalagem. Algumas clínicas poderão ter condições de fornecer mais 
lubrifi cante às clientes. Se uma cliente precisar de lubrifi cação adicional, ela 
também pode utilizar água limpa, saliva, qualquer óleo ou loção ou ainda um 
lubrifi cante feito de glicerina ou silicone.
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Dicas para Novas Usuárias 
Sugira a uma nova usuária que pratique o ato de colocar e retirar o preservativo 
antes da próxima vez em que ela for fazer sexo. Assegure a ela que o uso 
correto torna-se mais fácil com a prática. Uma mulher poderá precisar usar o 
preservativo feminino diversas vezes antes de se sentir à vontade com o mesmo.

Sugira que ela tente posições diferentes para ver qual é o modo de colocar mais 
fácil para ela.

O preservativo feminino é escorregadio. Algumas mulheres acham que a inserção 
é mais fácil se o colocarem lentamente, especialmente nas primeiras vezes.

Se uma cliente estiver mudando de outro método para o preservativo feminino,

sugira que ela continue com o método anterior até que ela possa usar o 
preservativo feminino com confi ança.

“Volte Quando Quiser”: Motivos para Retornar
Encoraje cada cliente para que se sinta à vontade para retornar quando quiser—por 
exemplo, caso ela tenha problemas ou dúvidas, ou se desejar usar outro método; se 
ela tiver alguma mudança importante em sua saúde ou se ela achar que possa estar 
grávida. Também deve voltar caso: 

Ela tenha difi culdade de usar preservativos femininos corretamente ou toda vez 
que ela faz sexo.

Ela fez recentemente sexo desprotegido e quer evitar a gravidez. Ela poderá 
estar em condições de tomar PAEs (ver Pílulas Anticoncepcionais de Emergência, 
p. 45).

Ajuda a Usuárias
Pergunte à cliente como está sendo a utilização do método e se ela está 
satisfeita. Pergunte se ela tem dúvidas ou alguma coisa sobre a qual queira 
conversar.

Pergunte, particularmente, se ela tem algum problema ao utilizar os 
preservativos femininos corretamente e toda vez que ela faz sexo. Forneça a ela 
as informações que precisar ou ajude-a em suas necessidades (ver Como Lidar 
com Problemas, p. 218).

Forneça a ela mais preservativos femininos e incentive-a voltar para buscar mais 
antes que seu suprimento termine. Lembre-a dos outros locais onde ela pode 
obter preservativos femininos.

Pergunte a uma cliente antiga a respeito de mudanças importantes em sua vida 
que possam afetar suas necessidades—particularmente planos de ter fi lhos e 
risco de DST/HIV. Faça o acompanhamento necessário.
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1.

2.

3.

4.

Ajuda a Usuárias Regulares de Preservativos Femininos
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Como Lidar com Problemas

Problemas Decorrentes do Uso
Podem ou não ser devidos ao método.

Os problemas com preservativos afetam a satisfação das clientes e o uso do 
método. Merecem a atenção do profi ssional de saúde. Se a cliente relatar 
quaisquer problemas, ouça suas preocupações e faça o aconselhamento.

Ofereça ajuda à cliente na escolha de outros método—na hora, caso ela assim o 
queira, ou caso os problemas relatados não possam ser superados—a menos que 
seja necessário o uso de preservativos para proteção contra DSTs, inclusive o HIV.

�

�

Difi culdade de colocação do preservativo feminino

 Pergunte à cliente de que maneira ela coloca um preservativo feminino. Se 
houver um protótipo à disposição, peça a ela para demonstrar e deixe-a praticar 
como o modelo. Caso contrário, peça a ela para demonstrar usando suas mãos. 
Corrija os eventuais erros.

O anel interno fi ca desconfortável ou dolorido

Sugira que ela torne a colocar ou reposicione o preservativo de modo que o 
anel interno fi que enfi ado para trás do osso púbico e fora do caminho.

O preservativo chia ou faz barulho durante o sexo

Sugira adicionar mais lubrifi cante no lado de dentro do preservativo ou no pênis.

O preservativo escorrega, não é utilizado ou é utilizado incorretamente

As PAEs podem ajudar a prevenir a gravidez (ver Pílulas Anticoncepcionais de 
Emergência, p. 45).

Há pouco a fazer para reduzir o risco de DSTs caso um preservativo se rompa, 
escorregue ou não seja utilizado (ver Preservativos Masculinos, Pergunta 7, p. 
209). Se a cliente apresentar sinais ou sintomas de DSTs depois de fazer sexo 
desprotegido, avalie ou encaminhe.

Se a cliente relatar que escorregou, pode ser que ela esteja colocando o 
preservativo feminino de maneira incorreta. Peça a ela para mostrar como ela 
está colocando o pre preservativo, usando um protótipo ou demonstrando com 
suas mãos. Corrija os eventuais erros.

Difi culdade em convencer o parceiro a utilizar preservativos ou não 
ter condições de usar um preservativo a cada vez

Discuta maneiras de conversar com seu parceiro sobre a importancia do uso 
do preservativo para proteção contra gravidez e as DSTs. (Ver Preservativos 
Masculinos, Difi culdade de convencer o parceiro a usar preservativos ou não ter 
condições de usar um preservativo a cada vez, p. 206.)

–  Se não for possível utilizar preservativos masculinos, sugira que continue utili-
zando preservativos femininos apesar do desconforto.
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–  Se nenhum dos dois parceiros apresentar infecção, um relacionamento sexualmen-
te em que ambos são fi éis protegerá os dois das DST que seja necessário o uso 
de preservativos, mas não os protegerá de uma gravidez. 

Irritação moderada na ou ao redor da vagina ou do pênis (coceira, ver-
melhidão ou erupção)

Geralmente desaparece sozinha sem tratamento.

Sugira adicionar mais lubrifi cante na parte interna do preservativo no pênis para 
reduzir o atrito que pode estar causando a irritação.

Se os sintomas persistirem, avalie ou trate como sendo uma possível infecção 
vaginal ou DST, conforme o caso.

– Se não houver infecção, ajude a cliente a escolher outro método a menos que 
a cliente tenha risco de contrair DSTs, inclusive o HIV.

− No caso de clientes em risco de DST, inclusive HIV, sugira o uso de preserva-
tivos masculinos. Se não for possível usar preservativos masculinos, incentive a 
manter o uso contínuo dos preservativos femininos apesar do incômodo.

– Se nenhum dos parceiros tiver uma infecção, um relacionamento sexual com 
fi delidade mútua proporciona proteção conta as DSTs sem que seja necessário 
utilizar preservativos mas não protege contra a gravidez. 

Suspeita de gravidez

Avalie se há gravidez.

Uma mulher pode usar preservativos femininos com segurança durante a 
gravidez para manter a proteção contínua contra as DSTs.

Perguntas e Respostas Sobre 
os Preservativos Femininos
1. O preservativo feminino é difícil de usar?
 Não, mas requer prática e paciência. Ver Dicas para Usuárias Novas, p. 217.

2. Os preservativos femininos podem, com efi cácia, prevenir tanto a 
gravidez quanto as DSTs, inclusive o HIV?

 Sim. Os preservativos femininos oferecem dupla proteção, tanto contra gravi-
dez quanto contra as DSTs, entre elas o HIV, se usados de forma consistente e 
correta. Contudo, muitas pessoas não utilizam preservativos a cada vez que fa-
zem sexo ou não os utilizam corretamente. Isto reduz a proteção tanto contra 
gravidez quanto contra as DSTs.

3. Um preservativo feminino e um preservativo feminino podem ser 
usados ao mesmo tempo?

 Não. Não se deve usar preservativos masculinos e femininos juntos. Isto pode-
ria provocar fricção que poderia fazer com que os preservativos escorregassem 
ou se rompessem.
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Perguntas e Respostas Sobre os Preservativos Femininos
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4.  Qual é a melhor maneira de se certifi car que o pênis está entrando 
no preservativo ou não fora do mesmo?

 Para evitar o uso incorreto, o homem deve guiar cuidadosamente seu pênis co-
locando a ponta no mesmo dentro do anel externo do preservativo. Se o pênis 
fi car entre a parede da vagina e o preservativo, o homem deve retirá-lo e tentar 
novamente.

5.  O preservativo feminino pode ser usado mais de uma vez?
 Não se recomenda a reutilização do preservativo feminino. Entretanto, devido 

à falta de preservativos femininos em quantidade sufi ciente em alguma regiões, 
e como algumas clientes os reaproveitam, a Organização Mundial da Saúde 
desenvolveu instruções para a desinfecção e lavagem dos preservativos femini-
nos para reutilização. As instruções estão sendo testadas quanto à segurança e 
efi cácia. Alguns programas poderão introduzir instruções de reutilização caso a 
disponibilidade de preservativo feminino seja limitada.

6.  O preservativo feminino pode ser usado quando uma mulher está 
menstruada?

 As mulheres podem utilizar o preservativo feminino durante seu período de 
menstruação. Contudo, o preservativo feminino não pode ser usado juntamente 
com um absorvente. O absorvente deve ser retirado antes de se colocar um 
preservativo feminino.

7. O preservativo feminino não é grande demais para ser confortável?
 Não. Os preservativos femininos têm o mesmo comprimento dos preservativos 

masculinos, só que são mais largos. São muito fl exíveis e adequados ao formato 
da vagina. Os preservativos femininos foram cuidadosamente projetados e 
testados para atender a qualquer mulher, qualquer que seja o tamanho de sua 
vagina, e a qualquer homem, qualquer que seja o tamanho do seu pênis.

8.  Um preservativo feminino pode se perder dentro do corpo da 
mulher?

 Não. O preservativo feminino permanece na vagina da mulher até que ela o 
retire de lá. Não pode ultrapassar o cérvix de uma mulher e ir em direção ao 
útero porque é grande demais para isso.

9.  O preservativo feminino pode ser usado em diferentes posições sexuais?
 Sim. O preservativo feminino pode ser utilizado em qualquer posição sexual.

10. Por que os preservativos femininos são mais caros que os masculinos?
 Adquiridos no atacado em 2006, os preservativos femininos custaram US $0,66 

(cerca de R$ 1,32) cada um, ao passo que os preservativos masculinos custam 
apenas US $0,03 (cerca de R$ 0,06) cada. O motivo disto é que o material de 
poliuretano custa mais do que o látex e também porque a produção de preser-
vativos femininos é muito menor. Para ajudar a reduzir o custo, foi desenvolvido 
um preservativo feminino de látex. Aquirido no atacado, este novo preservativo 
feminino de látex poderá custar o equivalente a US $0,22 (cerca de R$ 0,44) por 
peça. Espera-se que os programas comprem mais destes preservativos femininos 
de látex e os distribuam mais amplamente assim que estiverem disponíveis.


