
Folheto para a comunidade

O que é, como é feita?O que é, como é feita?

“O NOSSO MAIOR VALOR É A VIDA”

Torna-te Um Novo Homem
Faz a Circuncisão.



A circuncisão é a retirada da pele que cobre a cabeça do 
pénis. Esta pele é chamada de prepúcio.

O que é a circuncisão?
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lDepois da circuncisão, o pénis continua do mesmo 
tamanho que era antes.
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Porque é importante fazer 

a circuncisão?

lO prepúcio junta sujidade. A sujidade fica 
escondida por baixo da pele.

lA sujidade contribui para a pessoa apanhar 
doenças. Por isso é importante retirar o pre-
púcio.

lA retirada do prepúcio facilita a limpeza do 
pénis e evita o mau cheiro.

Estas são as vantagens de fazer a circuncisão na 
unidade sanitária:

lOs profissionais são treinados.

lAs condições são higiénicas.

lÉ feita com anestesia local. 

lO homem não sente dor.

lÉ rápida, por volta de 30 minutos já está.

lDepois disso, a pessoa já pode ir para casa a pé 
ou de chapa.

A circuncisão médica é a que é 
realizada na unidade sanitária
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Vantagens para Homens e mulheres

lO casal fica mais protegido de apanhar doenças 
transmitidas através das relações sexuais. 

lO homem corre menos riscos de apanhar o vírus do SIDA, o 
HIV.

lO homem fica mais protegido do cancro de pénis e a 
mulher do cancro de útero.

As mulheres gostam mais

lO parceiro fica mais limpo.
lElas se sentem mais 

protegidas das doenças.
lO casal passa a entender-se 

melhor nas suas relações 
sexuais.

lO homem que faz a 
circuncisão é motivo de 
orgulho para as mulheres.

Estes rapazes fizeram a circuncisão 
e estão muito bem

O homem que faz a circuncisão se sente:

lMais seguro.

lMais satisfeito com 
sua estética.

lMais admirado 
pelos amigos já 
circuncisados.
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Torna-te Um Novo Homem
Faz a Circuncisão.

Conversa com a tua parceira 
sobre a circuncisão.

Procura uma unidade sanitária 
e pede mais informações.


