
Guia prático de perguntas frequentes sobre saúde sexual e COVID – 19 

 

COVID – 19 é uma doença grave e todos devemos tomar as medidas de prevenção 

recomendadas para minimizar os riscos de exposição e disseminação do Vírus. Isto significa a 

lavagem frequente das mãos com água e sabão, evitar contacto próximo com pessoas com 

sintomatologia (febre ou tosse) e permanecer em casa saindo apenas para atividades inadiáveis 

e imprescindíveis. 

E em relação ao Sexo? 

Com a maioria das pessoas em isolamento e com as recomendações para ficar em casa, é normal 

questionarmos o impacto que esta situação tem na nossa vida sexual.  

Para facilitar a resposta a esta questão reunimos um guia prático de perguntas frequentes sobre 

saúde sexual e COVID – 19 – que será atualizado à medida que a situação evoluir. 

 

O COVID -19  pode ser transmitido por via sexual? 

Atualmente não existem evidências que indiquem que o COVID-19 esteja presente nos fluidos 

vaginal ou seminal. Isto significa que é pouco provável que o vírus seja transmitido por essa via, 

no entanto tal não significa a ausência de riscos durante o sexo. Ter sexo implica tocar e beijar, 

expondo as pessoas ao risco de contrair e disseminar o Vírus. 

Lembre-se que o distanciamento social é a forma mais eficaz de desacelerar a propagação do 

vírus e, por sua vez, ajudar os sistemas de saúde a reagir e lidar com as situações mais graves 

que possam surgir. 

 

Como posso continuar a ter sexo e proteger-me do COVID – 19? 

A forma mais segura de ter sexo é ter sexo consigo mesmo!! A masturbação não irá disseminar 

o Vírus, especialmente se tiver o cuidado de, antes e depois, lavar com água e sabão, as mãos 

ou qualquer brinquedo sexual utilizado. 

Outra forma igualmente segura é se a pessoa com quem tem sexo mora consigo. No entanto, 
se você ou seu parceiro/a apresentarem sintomas de COVID-19 ou mau estar geral, é 
recomendável evitar qualquer contato físico e fazer autoisolamento por 14 dias. Isso significa 
que não há sexo, nem toque íntimo, e certamente nenhum beijo. 



Se quer ter sexo com outras pessoas, deve saber que quanto maior o nº de parceiros/as maior a 
probabilidade de ficar infetado/a. 

Se habitualmente encontra os seus parceiros/as online, prefira as plataformas digitais e evite 
encontra-los/as pessoalmente. 

 

 

Se fizer sexo, recomenda-se que lave as mãos antes e depois. O COVID -19 pode viver em 

superfícies durante horas por isso é tão importante a higiene antes de tocar no seu parceiro/a 

– tendo especial atenção às mãos. 

E lembre-se que o sexo tem significados diferentes para pessoas diferentes e nem sempre envolve 
relações sexuais ou toques. Esta pode ser uma boa oportunidade para encontrar novas maneiras 
de se relacionar um com o outro ou até consigo mesmo!  

 

VIH e outras Infeções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)? 

Se quer reduzir o risco de infeções sexualmente transmissíveis, incluindo VIH continue a usar 

preservativos. 

Se está a usar profilaxia de pre exposição para VIH, deve assegurar que tem a medicação 

disponível idealmente para 30 dias ou mais. 

Para as pessoas com VIH, a OMS está a recomendar a distribuição de medicação para HIV para 

3 ou mais meses. 

E a contraceção? 

Se não está a pensar engravidar use contraceção, incluindo preservativos. 

Se está a usar métodos contracetivos de curta duração, tal como a pilula, deverá ter pilulas 

suficientes para mais de 30 dias. 

Com os constrangimentos do Sistema de saúde, poderá ser mais difícil a - obtenção da sua 

contraceção, como o implante ou o DIU/SIU. Sempre que possível tente articular com o seu 

médico/a ou centro de saúde para garantir a continuidade do seu método contracetivo.  

E se eu precisar de fazer uma IG? 

Infelizmente, em muitos países, a IG não é vista como uma questão de saúde essencial, piorando 
durante a pandemia da COVID-19 e deixando centenas de milhares de mulheres sem acesso à 
IG segura nos próximos meses, expondo as mesmas, a situações de risco de vida. 

http://www.apf.pt/infecoes-sexualmente-transmissiveis
http://www.apf.pt/infecoes-sexualmente-transmissiveis/vih-e-sida
https://www.who.int/eportuguese/publications/pt/
http://www.apf.pt/metodos-contracetivos/preservativos
http://www.apf.pt/metodos-contracetivos
http://www.apf.pt/metodos-contracetivos/pilula-contracecao-hormonal-oral
http://www.apf.pt/metodos-contracetivos/implante
http://www.apf.pt/metodos-contracetivos/dispositivo-intrauterino-e-sistema-intrauterino
http://www.apf.pt/aborto-e-interrupcao-da-gravidez


 

Felizmente em Portugal o Sistema Nacional de saúde mantem os serviços no que concerne à IG 

garantindo assim o acesso à IG em segurança. 

Se tiver dúvidas sobre este ou outros temas referentes à saúde sexual e reprodutiva contacte a 

Sexualidade em Linha – 800 222 003. A chamada é gratuita, anónima e confidencial e terá 

um/a profissional especializado/a disponível para responder às suas dúvidas. Poderá ainda 

contactar através de mail acedendo ao link: 

https://juventude.gov.pt/SaudeSexualidadeJuvenil/Questoes/Paginas/default.aspx 

 

Consulte também comunicado da Sociedade Portuguesa de contraceção: O acesso à Saúde 
Sexual e Reprodutiva em fase de pandemia COVID-19: http://spdc.pt/index.php/11-noticias/200-
comunicado-da-spdc-sobre-o-acesso-a-saude-reprodutiva-tempos-de-covid-19 

Este texto é uma adaptação de publicação da IPPF: https://www.ippf.org/blogs/what-you-

need-know-about-sex-and-covid-19?fbclid=IwAR1hQUWij6ua9CmgxPajV3hxE9qp40OTAz-

P7xPwbdL00HaVe76Tlcx6lNc 
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