


Ponha a camisinha quando
o pênis es�ver duro.

Segure a camisinha pela argola interna
(é a que está solta dentro da camisinha).

Encontre uma posição confortável.

Aperte a ponta para sair o ar
(é na ponta que o esperma vai ficar).

Desenrole a camisinha até a
base do pênis, cuidadosamente.

Use somente lubrificante à
base de água.

Tire a camisinha após a relação sexual
com o pênis ainda duro.

Depois, dê um nó e jogue-a no lixo,
com cuidado.

Aperte a argola interna e introduza-a
na vagina com o dedo indicador.

Empurre a argola com o dedo até
sen�r o colo do útero
(fundo da vagina).

A camisinha deve cobrir o colo
do útero e recobrir a vagina.

Após a relação sexual, torça a 
argola externa e puxe a camisinha
com cuidado. Jogue-a no lixo e 
nunca no vaso sanitário.

Testagem para HIV, sífilis e hepa�tes virais - Procure o Centro de Saúde próximo de sua casa ou um 
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).
Pré-natal - Vá ao Centro de Saúde próximo de sua casa.
Profilaxia Pós-Exposição (PEP) Acidente com material biológico - Procure uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 24 horas.
Profilaxia Pós-Exposição (PEP) Sexual - Procure um Serviço de Atenção Especializada (SAE), das 7h às 
18h, ou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), à noite e finais de semana.
Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) - Faça a avaliação de indicação e u�lização no Hospital Eduardo de 
Menezes ou CTR DIP Orestes Diniz.
Tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis - Procure o Centro de Saúde próximo de sua 
casa ou o serviço de ISTs da URS Centro-Sul.
Tratamento de HIV/AIDS, sífilis e hepa�tes virais - Se realizou o teste em um dos serviços do SUS BH, 
o próprio sistema marcará sua consulta. Se realizou o teste em um laboratório par�cular, procure o 
Centro de Saúde próximo de sua casa para marcar sua consulta em um dos Serviços de Atenção 
Especializada (SAE).

Camisinha: um direito seu. Jovens, idosos, mulheres e Camisinha: um direito seu. Jovens, idosos, mulheres e Camisinha: um direito seu. Jovens, idosos, mulheres e 
homens devem buscá-la em qualquer Centro de Saúde.homens devem buscá-la em qualquer Centro de Saúde.homens devem buscá-la em qualquer Centro de Saúde.

Ÿ CTA SAE Sagrada Família 
Rua Joaquim Felício, 141 

Ÿ CTA UAI
Rua Saturnino de Brito, 17, 3º andar 

       Centro | Tel.: 3246-7007

       Sagrada Família | Tel.: 3277-5757

       Santa Efigênia | Tel.: 3277-4341 

Ÿ CTR DIP Orestes Diniz 
Alameda Álvaro Celso, 241 

Ÿ URS Centro-Sul 
Rua Paraíba, 890 

Ÿ Hospital Eduardo de Menezes 
Rua Dr. Cris�ano Rezende, 2.213 
Bonsucesso | Tel.: 3328-5000

       Funcionários | Tel.: 3277-5356
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