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1. RESUMO  

A cirurgia para remoção do útero, a histerectomia, é uma cirurgia ginecológica 

irreversível e pode trazer traumas para a mulher. Trata-se de um estudo de revisão 

bibliográfica, com o objetivo de conhecer as mudanças na sexualidade das mulheres 

que se submeteram à histerectomia e identificar a importância da enfermagem no seu 

processo de recuperação. A partir dos Descritores em Ciências da Saúde, adotou-se 

como fontes de pesquisa os artigos publicados nas bases de dados da Biblioteca Virtual 

em Saúde, entre os anos de 2001 a  2010, na língua portuguesa e na íntegra. Ao 

receber a notícia da histerectomia a mulher desperta no seu imaginário o medo do 

desconhecido e pode desenvolver traumas afetivos e psicológicos por sua associar o 

útero com a feminilidade e sexualidade. Os resultados preliminares tem mostrado que a 

enfermagem pode contribuir para uma recuperação menos traumática se tiver 

conhecimento teórico e cientifico sobre a histerectomia, levar em conta as expectativas 

das mulheres, abordar questões sobre sexualidade, mitos e medo.  

Descritores: histerectomia, sexualidade e enfermagem. 

2. INTRODUÇÃO 

A cirurgia para remoção do útero, a histerectomia, é uma cirurgia ginecológica 

irreversível. Ao retirar um órgão, a mulher pode se sentir mutilada, gerando alterações 

no seu estado psicológico, físico, sexual, e ainda gerar conflitos sobre vida conjugal e 

no seu âmbito familiar.   

O cotidiano de trabalho em uma Unidade Básica de Saúde e a graduação no 

Curso de Enfermagem permitiram o contato direto com mulheres que passaram e 

passarão pela histerectomia, motivando a realização deste estudo.  

Esta pesquisa tem o objetivo conhecer a sexualidade das mulheres que se 

submeteram a histerectomia e identificar a importância da enfermagem no seu 

processo de recuperação. Com a divulgação dos resultados espera-se melhorar o 

atendimento às mulheres, bem como o trabalho de orientação da enfermagem. 

3. OBJETIVOS 

Conhecer, por meio da revisão bibliográfica, as mudanças na sexualidade das 

mulheres que se submeteram a histerectomia e a importância da enfermagem no seu 

processo de recuperação.  
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4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica para conhecer sobre a 

sexualidade das mulheres que se submeteram à histerectomia e identificar a 

importância da enfermagem no seu processo de recuperação.  

Para iniciar a busca das referências foram levantados os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS). Identificando-se os descritores: histerectomia, sexualidade 

e enfermagem, realizou-se a pesquisa nas bases de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) como Scientific Eletronic Library OnLine (SCIELO) e Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Optou-se por periódicos 

nacionais, na íntegra. Foram encontrados 39 artigos. Até o momento utilizou-se 06 

artigos, publicados entre os anos de 2001 e 2010. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Sbroggio et al. (2005), o útero além de suas funções de reprodução, 

está associado à vida sexual e social. Retirando esse órgão a mulher passa se sentir 

diminuída, por acreditar estar incapacitada de sentir prazer. Silva et al. (2010) referem 

que diante da notícia de que terá o útero extirpado, a mulher passa por dois tipos de 

problemas: o medo da cirurgia e da mutilação do órgão, que representa a maturidade e 

de certa forma a sexualidade feminina. 

A retirada do útero assimila-se a mitos com a mulher pode ficar vazia e oca, 

depois da histerectomia (SILVA et al., 2010). Também pode ser causadora de 

percussões afetivas e psicológicas devido a sua associação com conceito de 

feminilidade e sexualidade. A perda do útero é sentido como perda da própria 

feminidade (SBROGGIO et al., 2005). 

Para Sbroggio et al. (2005) a incerteza pelo desconhecido pode causar medos 

que, por sua vez, possam vir a se tornar os principais desencadeadores de sintomas 

psicológicos, como ansiedade, tensão e depressão. A notícia da histerectomia desperta 

no imaginário o medo do desconhecido. Com perspicácia e escuta profissional, é 

possível identificar elementos da percepção do cliente sobre a cirurgia e atuar, guiar 

pelas necessidades da própria cliente, nas considerações sobre gênero e sexualidade, 

assegurando assistência integral e libertadora (SALVADOR et al., 2008). 



	   3	  

Salimena e Souza (2010) relatam que se o cuidado envolver ações, atitudes e 

comportamentos respaldados em conhecimentos científicos, a mulher será considerada 

como ser humano único e terá no período pré-operatório um plano de cuidado 

específico.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Para Nunes et al. (2009), o processo  cirúrgico da histerectomia pode acarretar 

várias implicações no processo de viver da mulher, podendo interferir negativamente na  

autoimagem e na sua qualidade de vida, intervindo até  mesmo na vida conjugal e nas 

relações sociais.   

Para Villar e Silva (2009) a enfermagem deve oferecer informações sobre a 

cirurgia para as pacientes, contribuindo para diminuir as fantasias que envolvem a 

mulher e o companheiro. É preciso considerar as questões sociais e psicossomáticas e 

ficar atento ao cotidiano feminino, contemplando a avaliação dos problemas relativos ao 

trabalho, a afetividade e a sexualidade, buscando, assim, a integralidade da 

assistência.  

As orientações fazem parte do cotidiano assistencial de enfermagem e devem 

ser consideradas a partir da subjetividade da mulher que foi ou será submetida à 

histerectomia. O profissional de enfermagem deve ser capacitado, ter conhecimento 

teórico e cientifico sobre a histerectomia levando em conta das expectativas e 

experiências das mulheres diante deste procedimento cirúrgico. Abordando questões 

de sexualidade e desmistificando o surgimento de mitos. Contribuindo  para uma 

recuperação menos traumática, e influenciada de forma positiva.  

7. FONTES CONSULTADAS 

NUNES, Maria da Penha da Rosa Silveira; GOMES, Vera Lúcia de Oliveira; Padilha, 
Maria Itayra; GOMES, Giovana Calcagno; FONSECA, Adriana Dora da. Esc. Anna 
Nery Rev. Enferm; 13(3): 574-581, jul.-set. 2009. Disponível em: 
<http://www.eean.ufrj.br/revista_enf/20093/artigo%2015.pdf> Acesso em:  22 Jul. 2013. 
 
SALIMENA, Anna Maria de Oliveira; SOUZA, Ivis Emília de Oliveira. Cotidiano da 
mulher pós-histerectomia à luz do pensamento de Heidegger. Rev. bras. 
enferm.[online]. 2010, vol.63, n.2, pp. 196-202.  Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672010000200005>. Acesso em: 22 Jul. 2013. 
 
 



	   4	  

SALVADOR, Rachel Torres; Vargens Octavio Muniz da Costa; Progianti Jane Márcia. 
Sexualidade e histerectomia: mitos e realidade. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre, 
v.29, n. 2, p. 320-323, Jun. 2008. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/5599/3208.> 
Acesso em: 24 Mar. 2013. 
 
SBROGGIO, Adriana Magrin Rivera; OSIS, Maria José Martins Duarte; BEDONE, 
Aloísio José. O significado da retirada do útero para as mulheres: um estudo 
qualitativo. Rev. Assoc. Med. Bras. [online]. 2005, vol.51, n.5, pp. 270-274. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-42302005000500018> Acesso em: Acesso em 23 
jul. 213. 
 
SILVA, Carolina de Mendonça Coutinho e; SANTOS, Inês Maria Meneses dos; 
VARGENS, Octavio Muniz da Costa. A repercussão da histerectomia na vida de 
mulheres em idade reprodutiva. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v.14, n.1, Mar. 2010. 
Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452010000100012&lng
=pt&nrm=iso> Acesso em: 21 Jul. 2013.  
 
VILLAR Alana Stephanie Esteves; SILVA Leila Ranger. Os sentimentos de mulheres 
submetidas a histerectomia e a interferência na saúde sexual. Rev. De Pesq. Cuidado 
é fundamental, Rio de Janeiro, v.1, n.2, p.235/244, set/dez. 2009. Disponível em: 
<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/365/342> Acesso 
em: 22 Jul. 2013. 
 
 


