
CIRCUNCISÃO 

O QUE É? 

A circuncisão consiste num procedimento 

cirúrgico para remover o prepúcio, deixando 

a glande exposta e com pontos á sua volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFEÇÔES DO PÉNIS / FIMOSE 

O prepúcio é a pele que protege a glande 

(cabeça do pénis). 

Quando não é possível puxar o prepúcio 

atrás e expor completamente a glande 

ocorre o que se chama de fimose, que nos 

primeiros anos de vida da criança é uma 

situação normal. 

Nos casos de fimose e infeções recorrentes 

do pénis está indicada a circuncisão. 

 

ANESTESIA 

Pode ser anestesia geral/sedação ou BSA 

(picada nas costas), de acordo com o  

médico anestesista. 
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Alimentação:  

 Não requer nenhum cuidado especial. Se 

não estiver nauseado poderá retomar a sua 

alimentação habitual no domicílio. 

Rotinas Diárias / Atividade Física: 

CRIANÇAS 

 Poderão voltar a praticar as suas atividades 

normais dentro de cerca de 5 dias (incluindo 

regresso á escola). 

 Nas primeiras 6 semanas deverão evitar  

andar de bicicleta, jogar á bola e toda a  

atividade que implique risco de traumatismo 

local. 

ADULTO 

 Poderá iniciar as suas rotinas/atividades  

habituais em 4-5 dias. 

 Nos primeiros 15 dias deverá usar cueca - 

slip para evitar edema (inchaço) do pénis e 

testículos. 

 Deve evitar relações sexuais ou masturba-

ção durante as 4-6 semanas após a  

circuncisão pelo risco de rutura da sutura 

(pontos).  

 Evite exercício físico que possa causar  

traumatismo local (futebol, bicicleta, surf, 

etc.) durante cerca de 3 semanas. 

Complicações Frequentes:  

 Hemorragia 

 Infeção 

 Edema (inchaço) 

 Dor (deverá tomar a medicação e aplicar a 

pomada prescrita pelo médico) 

 Hematoma dos testículos 

Penso: 

 Deve lavar com água e Betadine espuma a 

ferida durante os 10-15 dias seguintes á  

cirurgia ou até que os pontos acabem por 

cair (absorvíveis). 

 Aplicar creme/pomada conforme indicação 

médica. 

 Se ao fim de 10/12 dias verificar a existência 

de pontos, deve recorrer ao centro de  

saúde, com a carta de alta de enfermagem 

entregue no momento da alta hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tempo de Baixa Médica: 

 Aproximadamente 3 a 4 dias. 

PÓS-OPERATÓRIO 
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