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Resumo: hipospádia é a má formação da uretra masculina. Caracteriza-se pelo desenvolvimento incompleto da 

uretra em que o meato uretral se apresenta na face ventral do pênis e não na extremidade da glande. Tal anomalia 

pode ser corrigida por meio de procedimento cirúrgico com vistas à correção estética e funcional da genitália 

pela reconstrução da uretra até a extremidade da glande. Além de promover a correção da uretra, a cirurgia 

hipospádia traz benefícios no que se refere à tranquilidade e aceitação dos meninos após o procedimento, pois tal 

anomalia pode gerar medo, vergonha e insegurança nas crianças. O objetivo desse estudo é divulgar um manual 

educativo dirigido a pacientes e seus familiares contendo informações e ilustrações sobre a má formação uretral 

e os cuidados em cirurgia de correção hipospádia peniana. O projeto de desenvolvimento que deu origem ao 

manual foi aprovado pelo Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O 

manual foi elaborado a partir de pesquisa bibliográfica, experiências dos autores e qualificado por especialistas 

da área e familiares de crianças com malformação de uretra. O manual finalizado encontra-se disponível tanto no 

site do Hospital de Clínicas de Porto Alegre  www.hcpa.ufrgs.br (link paciente, educação em saúde, volume 37) 

quanto na versão impressa disponibilizada nas unidades da instituição. O manual aborda, por meio de linguagem 

acessível e de fácil compreensão, o conceito de hipospádia, os cuidados no pré e pós-operatório, sono e repouso, 

dor, as orientações para alta hospitalar, os sinais de alerta, os direitos da criança e apresenta, também, um 

questionário contendo espaço para sugestões dos leitores. Tal questionário é apresentado no fim do manual e 

serve como ferramenta de avaliação com vistas à constante melhoria do material. O manual é, pois, um 

instrumento importante utilizado pelos profissionais da saúde na transmissão de informações. A orientação 

escrita sob forma de manual permitiu retomar as informações sobre  esse tipo de má formação com as crianças 

assim como seus familiares, a cerca dos cuidados necessários em cirurgia de correção hipospádia peniana, 

promovendo, assim, qualidade no processo de recuperação das crianças.  
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