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O Que É o Coito Interrompido? 
O homem retira seu pênis da vagina da parceira e ejacula fora dela, mantendo 
seu sêmen afastado dos genitais externos da mulher.
Também conhecido como “tirar na hora” ou “gozar nas coxas”.
Funciona mantendo o esperma fora do corpo da mulher.

Qual a Efi cácia?
A efi cácia depende do usuário: o risco de gravidez é maior quando o homem 
não retira seu pênis da vagina antes de ejacular em cada relação sexual.

É um dos métodos menos efi cazes, tal como comumente utilizado.

Tal como comumente usado, ocorrem cerca de 27 gravidezes por 
100 mulheres cujo parceiro utiliza o coito interrompido no primeiro 
ano. Isto signifi ca que 73 de cada 100 mulheres cujos parceiros 
recorrem ao coito interrompido não engravidarão.

Quando usado corretamente e em cada relação sexual, cerca de 4 
gravidezes por 100 mulheres cujos parceiros usam o coito interrompido 
no primeiro ano.

Retorno da fertilidade após a interrupção do uso do coito interrompido: 
não há demora

Proteção contra doenças sexualmente transmissíveis (DSTs): nenhuma

Efeitos Colaterais, Benefícios e Riscos à Saúde
Nenhum
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Coito Interrompido

CAPÍTULO  18

Coito Interrompido 
Pontos Básicos para Profi ssionais de Saúde e 
Clientes

Sempre disponível em todas as ocasiões. Pode ser utilizado como 
método principal ou como método de apoio.

Não requer suprimentos ou consulta à clínica ou à farmácia.

É um dos métodos contraceptivos menos efi cazes. Contudo, alguns 
homens utilizam este método com efi cácia. Oferece mais proteção contra 
gravidez do que não usar absolutamente nenhum método.

Promove o envolvimento do homem e a comunicação do casal.
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Uso do Coito Interrompido
Pode ser usado a qualquer momento.�

Explicação Sobre Como Usar
Quando o homem 
sente que está 
prestes a ejacular

Ele deve retirar seu pênis da vagina da mulher e 
ejacular fora dela, mantendo seu sêmen afastado da 
genitália externa dela.

�

Se o homem 
tiver ejaculado 
recentemente

Antes de fazer sexo, ele deve urinar e limpar seu 
pênis de modo a remover qualquer esperma 
remanescente.
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Aconselhamento Sobre o Uso
 

Aprender a usar 
corretamente pode 
levar tempo 

Sugira que o casal também utilize outro método até 
que o homem sinta que ele pode recorrer ao coito 
interrompido corretamente em cada relação sexual.
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Há modos melhores 
de proteção contra a 
gravidez disponíveis

Sugira um método de planejamento familiar 
alternativo ou adicional. (Os casais que estejam 
utilizando o coito interrompido com efi cácia não 
devem ser desestimulados a continuar usando.)
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Alguns homens 
podem ter 
difi culdade em 
recorrer ao coito 
interrompido

Homens que não conseguem sentir de forma con-
sistente quando a ejaculação está prestes a ocorrer. 
Homens que têm ejaculação precoce.
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Pode-se usar pílulas 
anticoncepcionais de 
emergência (PAEs)

Explique o uso das PAEs caso um homem ejacule an-
tes de retirar o pênis (ver Pílulas Anticoncepcionais 
de Emergência, p. 45). Forneça PAEs, se disponíveis.
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 Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso do 

Coito Interrompido
Todos os homens podem utilizar o coito interrompido. Não há problemas médicos 
que possam impedir o seu uso.

Quem Pode e Quem Não Pode 
Usar o Coito Interrompido


