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RESUMO
Introdução:
diferentes continentes. Objetivo: Compreender melhor tal prática desde a antiguidade até os dias atuais, esta
Materiais e Métodos:
Resultados: A

como motivação, especialmente naqueles de predominância muçulmana. A circuncisão, independente de ser

mutilação. Conclusão:

Palavras-chave:
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ABSTRACT
Introduction: Circumcision is a surgical procedure performed for centuries, reported by several nations on
different continents. Aim: In order to better understand this practice from antiquity to the present day, this
Material and Methods:: A narrative review on circumcision,
through bibliographic research in several databases. Results: The retractable coverage of the glans, called the
foreskin, has a variety of functions, and its surgical resection is called circumcision or circumcision. Although
the procedure is also performed for complications related to the foreskin, such as phimosis and paraphimosis, in
some countries, religion is referred to as motivation, especially in those of Muslim predominance. Circumcision,
regardless of whether it is for medical, religious or cultural indications, is a relatively safe procedure, has a
low incidence of complications, and can also be performed in order to prevent and spread sexually transmitted
infections, especially HIV, as demonstrated by several studies. However, several controversies are related to
circumcision. One of the most controversial is related to changes in penile sensitivity and sexual function as
a consequence of the procedure, in addition to a whole current discussion related to mutilation. Conclusions:
Circumcision, perhaps one of the oldest surgical procedures in human history, is still one of the most performed
in the world today, with several peculiarities. Thus, its global understanding is essential to obtain better results

Keywords: Male circumcision, review, history, therapeutic uses, polemic.
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INTRODUÇÃO
pesquisados (embora, na literatura internacional,
A circuncisão é um procedimento cirúrgico raramente o termo postectomy ou posthectomy sejam
em

diferentes

continentes.

Existem

múltiplas

Foram pesquisados os seguintes quesitos
relacionados à circuncisão: aspectos religiosos e
culturais, indicações médicas do procedimento,

de sobrevivência1 e até como método de evitar a
masturbação excessiva2
como modalidade terapêutica de diversas doenças, circuncisão para prevenção de infecções sexualmente
como epilepsia, cefaleia, estrabismo e insanidade3.
transmissíveis (IST) e de neoplasias, além de
Atualmente é considerado um procedimento
indiscriminada, como alterações na sensibilidade
e na sexualidade e a circuncisão em crianças sem
consentimento prévio, a qual é considerada por alguns
religiosas, como é o caso dos mulçumanos e judeus. como forma de mutilação.
Fato é que fatores culturais e de saúde
aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas em vista de
um procedimento mais seguro e menos doloroso, bem
como no conhecimento de seus benefícios e riscos.
Atualmente, a circuncisão é uma das cirurgias mais
três homens sejam circuncidados4.

RESULTADOS
ASPECTOS RELIGIOSOS E CULTURAIS DA
CIRCUNCISÃO

A origem da circuncisão como um rito cultural
, a circuncisão e religioso é muito antiga. Existem evidências

5

aborígenes Australianos e Africanos6.
exclusivamente por motivos médicos, primariamente por complicações relacionadas ao prepúcio, como
médicas representam a maioria das circuncisões, em
alguns países a religião é referida como motivação
OBJETIVO
para essa cirurgia em até 92% das crianças7, sendo
que a motivação religiosa é aparentemente maior
Com o objetivo de compreender melhor tal quanto maior a população muçulmana no país8.
revisão visa analisar este procedimento cirúrgico de que aproximadamente dois terços dos homens
circuncidados no mundo sejam muçulmanos9.
benefícios e controvérsias.
Na antiguidade, o pênis era considerado
símbolo de fertilidade e poder, sendo que em algumas
sociedades os vencedores amputavam o pênis dos
MATERIAL E MÉTODOS
com os escravos que cuidavam dos seus haréns.
Com o tempo a retirada do pênis foi substituída
pela circuncisão como punição. Em certo momento
pelos sacerdotes como um ritual a Osiris, passando
2
, mudando assim
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sua indicação da condição de punição para condição
de ascensão na sociedade.

sendo extremamente importante15. Outros grupos
para o ritual, ocorrendo entre julho e setembro e
16
.

Deus e Abraão. De acordo com este pacto relatado
no primeiro livro da Torah (Bereshit 17:10, Gênesis
10

ser circuncidados para entrar na aliança . Estimase que Judeus que vivem no Reino Unido, Estados
Unidos e Israel possuem uma taxa de circuncisão

o nascimento, quando a criança normalmente recebe
seu nome, durante uma cerimônia festiva. Isso difere
de outras culturas e tradições que não possuem data
11
. Antigamente os pais

treinado em circuncisão ritual, que seja temente a
Deus e versado no Torah10.
Os muçulmanos, como se consideram
descendentes de Abraão, também consideram a

Evangélico esse conceito foi desfeito, mas acreditase que aqueles que praticam o cristianismo original,
circuncisão9.
Embora a circuncisão fosse praticada quase
exclusivamente por motivos culturais e religiosos,
entre os séculos 19 e 20 houve um aumento na
médicos da Inglaterra e dos Estados Unidos da
América relacionavam a masturbação e o prepúcio

doenças, como masturbação excessiva, epilepsia,
cefaleia, estrabismo e insanidade, o que elevou a
3,17
.
O procedimento, no entanto, passou por

esses, a circuncisão é uma tradição profética (sunnah)
circuncisões nesse país, bem como por limitações
causadas pelas diferenças nos serviços de saúde, o que
muçulmanos a circuncisão é recomendada, mas não
do islamismo, os homens precisam ser circuncidados,

que ela seja circuncidada, como ocorre com os
judeus2,12
ser circuncidados, o que leva a uma grande variação
na idade da circuncisão entre os muçulmanos9, mas
12
.

na Inglaterra (que conta com um sistema público de
saúde) para redução de gastos18.
2004, a incidência de circuncisão neonatal era de 9
e 12,7% respectivamente19. Em um estudo brasileiro
de 2012, estimou-se que 1,2% dos homens foram
Único de Saúde, no período avaliado5. Esses dados
reforçam a importância mundial do procedimento e as
variações em sua ocorrência conforme os diferentes
aspectos culturais, religiosos e a heterogeneidade
entre os sistemas de saúde de cada país.

circuncisão, mas como um rito de transição para a
INDICAÇÕES MÉDICAS DA CIRCUNCISÃO
dessa cirurgia entre as regiões da África Oriental,
no Lesoto13. No Quênia cerca de 80% dos jovens

denominada prepúcio, possui uma variedade de

14
3,20
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sendo a persistência das aderências prepuciais a
causa mais comum. Quando o prepúcio não pode ser

21

.

do desenvolvimento peniano, estenose meatal e
disúria, sendo também uma das principais causas de
carcinoma de pênis e um fator de risco para dissipação
de ISTs22,23. A balanite e a balanopostite estão entre
entre 4 a 11% dos meninos com prepúcio22 e, quando
ocorrem de forma recorrente, podem contribuir para

20

.
É importante saber reconhecer e diferenciar a

24

que avalia o grau de retratilidade

como tratamento clínico, evidenciou que o último se

circuncisão23,25.
Um estudo francês também demonstrou que
trauma e as possíveis complicações do procedimento

26

.
Concluímos, assim, que a observação e o
evitar um grande número de circuncisões, além de
proporcionar uma redução importante nos custos
indicações têm se restringido a balanopostites de

segunda tem uma indicação absoluta de tratamento.
A abordagem cirúrgica, conhecida como circuncisão,
obliterante) e ao adolescente que ainda não conseguiu
expor completamente a sua glande21.
A CIRCUNCISÃO POR QUESTÕES MÉDICAS
É SEMPRE NECESSÁRIA?
Apesar deste ser o tratamento mais comum
do prepúcio em de 90% dos casos até os 3 anos de
idade, sendo que menos de 1% dos homens com 17
20,23
. Assim, é possível
contar inicialmente com alternativas pouco invasivas,
visando uma menor necessidade de submeter as

COMPLICAÇÕES DA CIRCUNCISÃO

por indicações médicas, religiosas ou culturais, é
um procedimento relativamente seguro e possui
uma baixa incidência de complicações. Nos Estados
Unidos, por exemplo, a taxa de postectomia em
neonatos chega a ser 61% e, destes, somente 1,5%
evoluem com intercorrências27.
elas as mais comuns são o Gomco e Mogen clamp,

de idade) pode afetar as crianças psicologicamente23.
Nas últimas décadas, diversos estudos têm
defendido a limitação das indicações médicas para
circuncisão primariamente relacionada a evolução

estenose do prepúcio, que foi mais comum na técnica
convencional28 em recém-nascidos. Em adolescentes
e adultos também não foram encontradas diferenças
nas complicações no uso de dispositivos, quando
comparados com a técnica convencional29.
Contudo, pela diversidade cultural, em

21
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do ambiente hospitalar por pessoas não licenciadas,
quando então o índice de complicações chega a atingir
até 85% dos circuncidados nessas condições30. Apesar
de em países do leste e sul da África ter havido um
aumento de circuncisões em ambiente clínico devido
as estratégias de prevenção da infecção do HIV31, os
rituais tradicionais de circuncisão ainda predominam
nessas sociedades por questões culturais e também
pela precariedade estrutural dos serviços de saúde
33
desses locais32
uma abordagem
masculina tradicional é fortalecer a correlação entre
a medicina e a tradição, treinando os circuncidadores
tradicionais. Além disso, outra alternativa é estimular
quando possível, e assim promover ainda mais a
integração entre a medicina moderna e os métodos

bordas da pele, entre as suturas ou por uma injuria da
artéria frenular, sendo contida na maioria dos casos
pela compressão ou aplicação de nitrato de prata37.
Apenas cerca de 0,5% dos casos de sangramento
necessitam ser reoperados38. O sangramento pode ser
mais severo em pacientes portadores de coagulopatia,
além de observado que um peso maior que 5,1 kg em
neonatos pode elevar o risco dessa complicação35,39.

levando a um pênis embutido, complicações tardias
importantes da postectomia, que também estão
correlacionadas com o ganho excessivo de peso
39
. Mais comumente, as aderências
prepuciais resultam da lise inadequada ou migração
da pele do tecido adiposo suprapúbico, gerando
glande peniana28. Na maioria desses casos a aderência
pode ser resolvida apenas retraindo e limpando a pele

julgados.
as complicações da postectomia, o aumento da idade,
sobrepeso, anormalidades anatômicas e distúrbios
da coagulação são fatores que podem elevar o risco
4-36
. Segundo El
34
Bcheraoui et al. , a incidência de eventos adversos
aumentou substancialmente quando a circuncisão
que avaliou 1.400.920 circuncidados, a chance de

mais densas (pontes de pele) devem ser excisadas
cirurgicamente28,39.
As aderências, especialmente em casos de
obesidade, podem resultar em um pênis embutido.
Essa é uma condição na qual a haste peniana
subcutânea da região púbica, e o orifício distal do
prepúcio não pode ser retraído, expondo a glande40.
Nesses casos, o tratamento inicial deve ser a
de uma resolução cirúrgica39

idade, respectivamente (em comparação com cirurgias
em menores de 1 ano de idade). Isto provavelmente
41

.

de rara ocorrência em ambiente hospitalar (cerca
de 0,5%) devido ao suprimento sanguíneo duplo
uma circuncisão de rotina nos primeiros dias de vida
baseado em questões culturais e religiosas.
Dentre as principais complicações, pode-se
dividir entre as recentes (ocorrem em até 30 dias),
como sangramento, remoção inadequada de pele e
infecção; e as tardias (podem ocorrer em até 5 anos
fístulas uretrocutâneas, pênis embutido e meatite27.
O sangramento é a principal complicação
das postectomias36, podendo ocorrer ao longo das
Manuscripta Medica. 2020;3:40-52

nas circuncisões que ocorrem fora de um ambiente
30

.
A maioria das infeções são evitadas por uma boa

antibioticoterapia oral36.
A estenose meatal é outra rara intercorrência
que se desenvolve pela irritação do meato recém45
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demonstrou fortes evidências de que a circuncisão
adequadamente com a micção, porém, quando essa
qual a parte ventral do meato é incisada e a mucosa é
36
.
As demais complicações, como necrose
glandular, fístulas uretrocutâneas, hipospadia e até
a morte possuem uma incidência ainda menor nas
cirurgias de circuncisão, com taxas de ocorrência
menores que 0,5%30,35,36, e por isso não foram
detalhadas nesse estudo.
NOVAS INDICAÇÕES MÉDICAS DA
CIRCUNCISÃO – PREVENÇÃO DE IST E
NEOPLASIAS

heterossexuais entre 38% e 66% em 24 meses, com
muito poucos efeitos adversos45. Baseado nesses

AIDS (UNAIDS) recomendaram, em 2007, que essa
cirurgia fosse reconhecida como forma de prevenção

de contaminação por esse vírus31
2018 estima-se que 23 milhões de homens foram
países africanos. Nesse mesmo período, a incidência
de HIV nesses países diminuiu 36%46.
Em 2019, Farley et al.46

Circuncisão como prevenção de infecções
sexualmente transmissíveis
proteção se manteve até 6 anos de seguimento e
ocorreu tanto em regiões com baixa, média e alta
taxa de circuncisão quando feita em homens que

a ocorrência de microabrasões na mucosa prepucial, a
qual pode ser porta de entrada para microorganismos,
além do prepúcio ser uma superfície que pode ocultar
lesões vegetantes ou ulceradas causadas por algumas
IST. O prepúcio também proporciona um ambiente
mais quente e úmido, aumentando, assim, o tempo de

incidência de HIV.

infecções sexualmente transmissíveis (IST) em
pode haver um efeito protetor apenas naqueles com

facilitando o acesso a mucosa uretral42. Outras teorias
do prepúcio a torna mais resistente à penetração
desses microorganismos, de que ocorre redução
da superfície do prepúcio (por onde o vírus penetra
mais facilmente), melhora a higiene peniana e altera
a microbiota e a defesa imune do pênis, tornando-o
menos suscetível à infecção do HIV43.
44

reunindo estudos observacionais sobre a prevenção
da infecção pelo HIV através da circuncisão em
populações heterossexuais na África sub-Saara e

estudos foi ruim. Assim, os autores concluíram que
medida protetora da infecção por HIV entre homens
47

mais recente encontrou efeito protetor discreto (odds
principalmente na Ásia e África48.
Em relação às outras ISTs, foram observadas
fortes evidências de redução no risco de contaminação
por infecções com úlcera genital (como cancro duro
49,50
. Também foi

infecção nesses pacientes. Baseados nesses trabalhos,
2002 no Quênia, África do Sul e Uganda, os quais
49,51
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observou-se redução da infecção por Herpes vírus
tipo 2, Hepatite B, Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhea e Mycoplasma genitalium42,49.
Quanto ao benefício em mulheres parceiras de
homens circuncidados, foi observada uma redução da
infecção de HIV em mulheres naquelas comunidades
42,52
.

fator de risco para o desenvolvimento desse tumor

de neoplasias iniciais nessas coortes)59. Outra
evidência desse efeito protetor é o fato de que o câncer
de pênis é muito raro entre judeus e muçulmanos (que
43

encontrou uma redução no risco de infecção por HIV
em mulheres heterossexuais parceiras de homens
circuncidados (odds ratio: 0,80; 95%, CI 0,53-1,36)53.
Foi demonstrado, também uma redução no risco de
oncogênicos, Tricomonas vaginalis, vaginoses,
infecção sexualmente transmissível ulcerosa54, herpes
55
simples tipo 242,55
.
56

na
prevenção de HIV, tendo tido um impacto importante
na África, e mostrou-se um método seguro e associado
centros médicos57
juntamente com o UNAIDS adotaram um programa

essa baixa incidência também é encontrada em países
desenvolvidos onde a circuncisão não é rotineira,
como a Dinamarca, na qual observou-se a relação
de proteção muito mais relacionada com a melhor
higiene do que com a cirurgia43, o que reforça o fato
que que ela é muito mais efetiva quando relacionada
higiene.
A circuncisão masculina também foi
relacionada como fator protetor do desenvolvimento
de câncer de colo de útero e displasia cervical em
mulheres parceiras de homens circuncidados,
pelo mesmo racional carcinogênico do câncer de
pênis49,54,55.
Recentemente, vem-se especulando sobre a
associação entre circuncisão e prevenção de câncer

como nova política de prevenção do HIV31.
Circuncisão como prevenção de neoplasias

circuncisão para o desenvolvimento de câncer de

são fatores de risco bem estabelecidos para o
desenvolvimento do câncer de pênis58. Também é

mais elevados de homens circuncidados), porém nos
estudos caso-controles essa associação ainda não foi
60
.

espaço fechado provocado pelo prepúcio promove
desenvolvimento da neoplasia peniana e que o tempo

POLÊMICAS ENVOLVENDO A
CIRCUNCISÃO

43

. Desse modo, a
circuncisão provavelmente seria um fator protetor
para evitar o desenvolvimento dessa neoplasia.

em crianças ou adolescentes, constitui-se em um fator
protetor para o desenvolvimento de neoplasia invasiva
peniana, (odds ratio de 0,33; 95% CI 0,13-0,83),
embora esse efeito protetor não se manteve quando

cirurgia. Dentre elas, uma das mais controversas
relaciona alterações de sensibilidade peniana e
função sexual como consequência do procedimento.
país onde aproximadamente 5% dos homens são
circuncidados, comparando homens operados com
os não operados, o primeiro grupo relatou maior
referiram mais comumente uma insatisfação quanto a
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alterações na sensibilidade e na satisfação sexual,
o orgasmo e a presença de dispareunia . Resultado enquanto outros mostram uma melhora desses
semelhante foi encontrado entre homens belgas, no domínios. Aparentemente, homens circuncidados
na infância têm maior probabilidade de apresentar
sexual, com menor intensidade de orgasmo, e uma melhores domínios na função sexual do que aqueles
operados na adolescência ou na fase adulta38.
nas porções dorsal, ventral e lateral do pênis62.
Em contraponto, Bleustein et al.63 avaliaram a questões culturais, especialmente diferenças entre
sensibilidade peniana em homens não-circuncidados países onde a circuncisão é mais ou menos frequente,
e aqueles circuncidados no período neonatal, e não do que relações anatômicas em si.
Outra polêmica acerca da circuncisão é sobre
homens quenianos, houve melhora da sensibilidade e
64
. insatisfação (ou não) por alguns pacientes ou em
61

Morris et al.69, incluindo 22 estudos de diversos países
e culturas, a vasta maioria das mulheres expressaram
da cirurgia na sensibilidade peniana, excitação e
da prevalência de circuncisão na população estudada,
relacionadas ao orgasmo, dor durante a penetração, relacionando-o a melhor higiene, melhor aparência,
menor risco de infecção e melhora da atividade
sexual65.
sexual, incluindo durante intercurso vaginal. ObservaA ejaculação precoce, apesar de sua se, assim, que a mulher tem um papel importante na
decisão relativa à circuncisão.
relacionada a causas orgânicas como hipersensibilidade
peniana, excitabilidade sexual aumentada, entre outras.
Dentro deste contexto, ressalta-se o papel do prepúcio corporal relacionados ao prepúcio. Uma parcela
forma alguns autores defendem que a sua ressecção
cirúrgica pode ter um efeito positivo na ejaculação
precoce por diminuir a sensibilidade local65-67. Em
67
comparando
homens circuncidados e não-circuncidados, com mais
de 10 mil indivíduos em cada braço do estudo, não
encontraram associação entre aumento (ou redução)
da prevalência de ejaculação precoce entre os

corporal, e sofrem com a sua perda, entre estes
alguns indivíduos circuncidados na primeira
infância referem ressentimento e vergonha durante
seu crescimento70. Em contrapartida, Schlossberger
e Turner71
avaliarem meninos de 9 a 11 anos em São Francisco,
onde as crianças circuncidadas apresentaram maiores
escores de satisfação sobre a sua imagem corporal se
comparadas a meninos não-circuncidados. Observase, assim, controversas semelhantes às observadas
no caso da alteração na função sexual nos homens
penetração entre os pacientes circuncidados, achados circuncidados.
semelhantes encontrados em pacientes quenianos68.
Apesar de relativamente incomum em nosso
Em oposição a estes achados, recentemente, Ongun
et al.66 avaliaram 208 homens, sendo cerca de metade como não-terapêutica, é muito difundida em outros
países como os Estados Unidos da América e
condição é mais frequente em pacientes que tinham tem gerado inúmeros debates. Estes se baseiam
fundamentalmente no questionamento se os benefícios
cirurgia.
se sobrepõem aos riscos9,70,72,73. De um lado tem-se a
74
que recomenda
controverso na literatura, com artigos mostrando circuncisão como rotina, pois os benefícios superam
Manuscripta Medica. 2020;3:40-52
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pais.
Do outro lado estão academias médicas de
diversos países que emitiram declarações políticas

observação, preferencialmente em intervalos maiores
que cinco anos, o que reforça a tendência atual mais
conservadora em relação às indicações de circuncisão
para estes pacientes. É importante lembrar que, como

Alemanha, Holanda, Grã-Bretanha, Nova Zelândia
benefícios da circuncisão para crianças são mínimos,
não existentes ou superados pelos riscos e, portanto,

exclusivamente por motivos médicos, primariamente
5
.
imparcialidade do médico e a educação dos pais

algumas autoridades, como a holandesa, argumentam
que o procedimento é tão prejudicial no período
neonatal que os médicos deveriam desencorajar

circuncisão, para que tenham a oportunidade de
escolher o que é melhor para os interesses de seus

CONCLUSÃO

ato de mutilação9.
Associar a circuncisão a mutilação genital
masculina, termo adotado a partir da mutilação genital

indicações são médicas, primariamente para correção
éticos e morais, violação de direitos humanos, além
70

. Autoridades americanas em ética refutam
este argumento de que a criança precisa ter idade para

IST - principalmente HIV - e de neoplasias), culturais
e religiosas. Assim, é muito importante conhecer
as particularidades dessa cirurgia, para melhor
orientar os pacientes e seus familiares, para obter-se

procedimento por si mesma. Se baseiam em estudos
implicações futuras.
geral, maior benefício, aumenta a autonomia mais do
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