
 
 

Lucas Mesquita, o Gavião do SBT, comanda próxima 
edição do “Testadores de Camisinhas Prudence - O 

Programa” 
 

 
 

A edição de maio do programa acompanhou uma despedida de solteira 
regada a muito vinho espumante, diversão e o principal: Prudence! 

 

Com a apresentação do conselheiro Prudence e modelo Lucas Mesquita, vai ao 

ar hoje, às 20h, mais uma edição do “Testadores de Camisinhas Prudence - O 

Programa”, no canal da Prudence no YouTube e também na página da marca no 

Facebook. Neste episódio, Lucas Gavião acompanhou de perto uma Despedida de 

Solteira, com direito a tudo o que a ocasião pede, e conversou com as convidadas da 

festa sobre os temas mais prazerosos, como noite de núpcias, lua de mel e muito sexo!  

A cada mês, a Prudence convida um de seus Conselheiros e Testadores de 

Camisinhas para estrelar o programa, que aborda temas sempre relacionados a sexo. 

Renata Frisson, a mulher Melão, Geisy Arruda, Fernando Davidoff e Bruno Acioli são 

algumas das celebridades que apresentaram o programa ao longo deste ano.  

 

Você conhece a DKT? 

Fundada em 1989, por Philip D. Harvey, a DKT International é uma organização 

sem fins lucrativos especializada na implantação de programas de planejamento 

familiar e prevenção de DSTs e Aids ao redor do mundo, contando com inúmeros 

projetos em 33 países.  

https://www.youtube.com/user/prudencedkt
https://www.facebook.com/preservativos.prudence/
https://www.instagram.com/mulhermelao/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/geisy_arruda/
https://www.instagram.com/fedavidoff/
https://www.instagram.com/bacioli/


 
 

Só em 2016, mais de 33 milhões de casais foram protegidos – índice CYP 

(Couple Years of Protection), o que corresponde a um crescimento de 10% em relação 

ao ano anterior, com 30 milhões. Os dados fazem parte do relatório anual, que traz o 

balanço que comprova o impacto dos projetos humanitários aplicados pela entidade 

anualmente.  

Com 28 anos de atuação no País, a DKT do Brasil é detentora das marcas 

Andalan (AIUs) e Prudence, que contempla a maior linha de camisinhas do mercado, 

além de outros produtos como géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual 

descartável e lenço umedecido. A unidade brasileira mantém diversos programas de 

marketing social, que incluem também o apoio a ONGs (Organizações Não 

Governamentais). É a única empresa no Brasil totalmente especializada em 

planejamento familiar. 

Mais informações em www.dkt.com.br, www.useprudence.com.br, 

www.prudenceintima.com.br e www.prudencesoftcup.com.br. 
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