
O preservativo funciona? 

 

Frequentemente vemos anunciadas taxas de eficácia de 98% para os 

preservativos. No entanto estas percentagens referem-se, habitualmente, ao 

seu poder contracetivo. Testes feitos em laboratório demonstram que 

preservativos certificados são totalmente impermeáveis a vírus e bactérias. Mas 

isso é em laboratório, sem ter em conta o factor humano / utilizador. Existem 

vários estudos que afirmam que o preservativo rompe em 2% das vezes em que 

é utilizado para o sexo vaginal e em 4% no sexo anal. Outros mostram que o 

preservativo “sai do sítio” durante o ato sexual em 13% das vezes.  

Existem muito poucos estudos sobre a eficácia do preservativo nos 

homens que têm sexo com homens (HSH). Um destes calculou que a taxa de 

eficácia do preservativo em prevenir a infeção por VIH nos HSH seria de 

aproximadamente 70%. Isto significa que apesar de proporcionar proteção 

contra a gravidez em 98% dos casos em que é usado corretamente, o 

preservativo, mesmo quando é usado sempre, confere uma proteção contra o 

VIH que varia entre os 70 e os 85%.  

Apesar da proteção conferida pelo preservativo não ser fantástica, isto 

não significa que ele não seja extremamente importante na prevenção do VIH e 

das restantes IST. No início da década de 90, a Tailândia era atingida por uma 

epidemia de VIH de proporções alarmantes. Nessa altura o país lançou a 

campanha “100% preservativo”, distribuindo preservativos às populações mais 

vulneráveis ao VIH, legalizando a prostituição e oferecendo consultas médicas a 

trabalhadores sexuais. O uso do preservativo aumentou de 59 para 95% ao 

mesmo tempo que a incidência de VIH caiu vertiginosamente. Na África do Sul, 

um dos países com maior prevalência de infeção por VIH no Mundo, após a 

introdução de grandes campanhas de prevenção e distribuição gratuita de 

preservativos a partir de 2008, a incidência de VIH também começou a descer 

pela primeira vez desde o início da infeção.  

Para funcionar o preservativo tem vários requisitos:  

- ser utilizado SEMPRE, em 100% dos atos sexuais;  

- ser colocado corretamente, em 100% dos atos sexuais;  

- não sair durante o ato sexual, em 100% dos atos sexuais;  



- não rebentar, em 100% dos atos sexuais;  

- ser retirado corretamente após o ato sexual, em 100% dos atos sexuais;  

Por outro lado, para alguém ser infetado pelo VIH, também é necessário 

estarem reunidas algumas condições:  

- o parceiro precisa de estar infetado;  

- o parceiro tem que ter uma elevada carga viral de VIH;  

- o ato sexual tem que envolver fluidos ou mucosas frágeis 

(normalmente, entre os HSH, é necessário existir sexo anal 

desprotegido); 

 Mesmo em situação de sexo anal desprotegido com parceiro positivo 

para o VIH, a probabilidade de infeção é baixa, ou seja, estar exposto ao VIH não 

significa ser infetado com o VIH. Estima-se que em cada 100 atos sexuais anais 

não protegidos com o preservativo só 3 resultem em infeção. No entanto não é 

possível prevermos de maneira nenhuma quando acontecem estes 3 atos que 

resultam em infeção. E por vezes basta uma vez… para sermos infetados. 
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