
 

Cirurgia na região genital feminina 

 Muitas mulheres não gostam do aspecto da sua região genital, levando-as 
a sentir constrangimento ao usar biquínis, roupas mais justa e, principalmente, no 
ato sexual. As queixas mais comuns são: o tamanho com exagerada 
proeminência dos pequenos lábios vaginais; volume de gordura exuberante no 
monte de Vênus (púbis) e, nas pessoas de mais idade ou que perderam muito 
peso, o aspecto flácido e murcho da parte mais externa da vulva, que é formada 
pelos grandes lábios vaginais. 

 Nos pequenos lábios vaginais proeminentes e longos, é realizada a 
diminuição com a retirada parcial, visto que eles são muito importantes na 
proteção e na conservação da umidade necessária para uma boa saúde do 
introito vaginal e do canal da uretra. Para o volume exagerado da região anterior 
do púbis, a solução é a diminuição do volume de gordura da região por meio de 
uma lipoaspiração. A retirada cirúrgica de um pequeno seguimento de pele dos 
grandes lábios vaginais vai promover um estiramento da região e tratar o aspecto 
flácido e murcho da parte mais externa da vulva.  

 Os procedimentos, nesta região, são realizados com o uso de anestésicos 
locais e sedação leve. Após um pequeno período de observação, a paciente já 
pode receber alta e voltar para sua residência. Os poucos pontos de sutura são 
absorvidos pelo organismo e não precisam ser retirados. Edema e equimose 
(mancha roxa na pele) desaparecem habitualmente em duas semanas e as 
cicatrizes são praticamente imperceptíveis devido à natureza propícia da pele 
nessa região do corpo. Pede-se para não ter relação sexual e praticar atividades 
físicas por trinta dias no pós-operatório. O resultado é considerado após sessenta 
dias. 

Para mais informações: 

� Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – www.cirurgiaplastica.org.br 
 

� American Society of Plastic Surgery – www.plasticsurgery.org 
 

� International Society of Authentic Plastic Surgery – www.isaps.org 
 

 
 


