Questões e Respostas (Preservativos)
Q. Porque usar camisinha?
R. O preservativo pode proteger você e seu parceiro da transmissão do HIV e também de
DSTs.
Q. As camisinhas realmente funcionam?
R. Se propriamente utilizadas e dentro do prazo de validade , sim.
Q. Devo usar 2 camisinhas com alguém que eu não conheça?
R. Não , porque pode haver abertura da camisinha.
Q. Como posso conversar sobre camisinha com meu parceiro?
A. Podemos usar pequenos sinais, quando apropriado. Esses sinais podem ser simples como
comprando camisinhas. Entretanto, uma conversa com seu parceiro e o melhor jeito de
abordar esse tópico. Pode tentar ser sutil: “Você acha que nesses dias todo mundo deveria
fazer sexo seguro?”. Ou então você pode dizer que “Se eu fosse começar uma relação sexual,
eu iria usar camisinhas.”, desse modo seu parceiro sabe seu ponto de vista. Essas coisas nem
sempre dão certo, então existe outras maneiras de convencer seu marido de utilizar
camisinhas:”Colocar camisinhas e muito excitante” , ou “usar camisinhas me ajuda a relaxar e
aproveitar mais”. A ultima frase pode ser relacionada com DSTs, HIV ou ate mesmo com
gravidez, pois preservativos são bons agentes que evitam a gravidez. Existem vários outros
comentários que podemos tentar com o parceiro: “aqueles que usam camisinha realmente
respeitam e amam os outros a ponto de garantir que ambos estejam a salvo.” ou “Eu acho
que homens que usam camisinhas são melhores, pois na relação sexual eles duram mais.”
Q.E se meu parceiro dizer que eu não devo confiar neles?
A. Uma simples resposta para isso e “Bem, você sabe que eu me preocupo com você e algum
de nos pode ter o vírus e não estar ciente disso”.
Q. E se meu parceiro disser que camisinhas não o fazem se sentir bem?
A. Muitas vezes homens irão dizer que os preservativos diminuem o prazer e que eles não
querem usar. Quando conversar sobre esse assunto, podemos usar os métodos supracitados
para convencer seu parceiro, como “Nos amamos e não sabemos se algum de nos tem o
vírus”. Também e possível dizer “Bem, vamos tentar usar por algumas vezes, dessa forma não
nos preocuparemos”. Se o seu parceiro continuar você pode dizer que você ouviu falar que os
homens duram mais nas relações sexuais quando usam camisinhas, dessa forma tendo uma
melhor relação. No final, você pode se negar a ter sexo sem camisinha. Existem também
camisinhas novas que aumentam o contato e a sensibilidade. Essas ultimas podem resolver o
problema de que os preservativos não são agradáveis. “Pronto Condoms” são camisinhas que
estão prontas para colocar em um segundo.

