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RESUMO 

A retirada do útero por meio cirúrgico é denominada histerectomia e pode ser indicação para tratamento de 
diversas patologias ginecológicas. Na maioria dos casos causam impactos psicológicos e anatômicos, sendo 
o primeiro explicado pelo fato do útero ser o aparelho reprodutor feminino e representar para a mulher a 
gestação e a maternidade, estando intimamente ligado à vida sexual. O presente estudo visa compreender 
os impactos psicossexuais causados por tal procedimento na vida da mulher. Dessa forma, será realizada 
uma revisão sistemática da literatura que utilizará como referência as bases de dados PubMed, Scielo e 
Lilacs. Espera-se compreender os impactos psicossexuais causados na vida da mulher e sensibilizar os 
profissionais da saúde em relação a uma abordagem que considere os aspectos psicológicos e sexuais 
femininos, promovendo a saúde da mulher. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Feminilidade; Útero; Promoção da Saúde. 

 

1       INTRODUÇÃO 

 

A retirada do útero por meio cirúrgico é denominada histerectomia. Esse 
procedimento pode ser classificado em histerectomia total, subtotal (parcial) e radical 
quando nos referimos a quantidade do órgão e anexos que serão removidos. A cirurgia 
pode ser realizada por via abdominal, vaginal e laparoscópica, cada uma trazendo consigo 
suas vantagens e desvantagens (SANTOS et al., 2017).  

A escolha da abordagem cirúrgica é estabelecida depois da análise de um conjunto 
de fatores. De acordo com Williams (2014) devem ser considerados: características físicas 
do útero e da pelve, indicação cirúrgica, presença ou não de patologia de anexos, risco 
cirúrgico, custos, período de hospitalização e de recuperação, recursos hospitalares, 
expertise do cirurgião e qualidade de vida esperada após a cirurgia. 

De acordo com os dados do DATASUS, no período de janeiro até abril de 2018, 
foram realizadas no Brasil cerca de 4.178 histerectomias na rede pública de saúde, sendo 
que desse total aproximadamente 87,6% foram histerectomias totais (BRASIL, 2018). No 
ano de 2017 foram executadas 49.121 cirurgias para retirada total do útero pelo Sistema 
Único de Saúde (BRASIL, 2018). No Brasil, a segunda cirurgia ginecológica mais realizada 
é a histerectomia (SILVA; SANTOS; VARGENS, 2010).  

A remoção do útero pode ser indicação para tratamento de diversas patologias 
ginecológicas como por exemplo, leiomiomatose uterina, prolapso de órgãos pélvicos, 
adenomiose, sangramento uterino anormal, endometriose e doenças malignas. Todas 
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essas enfermidades estão diretamente relacionadas com o órgão que faz parte da 
feminilidade da mulher (SANTOS et al., 2017).  

Sabe-se que a histerectomia pode causar impactos psicológicos e anatômicos. As 
alterações na pelve podem ocasionar dor durante o ato sexual, dificuldade de penetração, 
encurtamento da vagina, diminuição da libido, menor frequência de orgasmos após a 
penetração e outras disfunções sexuais (REAL et al., 2012).  

Assim como as mamas, o útero é um símbolo do papel reprodutor da mulher e que 
está intimamente ligado com à sua vida sexual e sua autoimagem. O sistema patriarcal 
valoriza a fecundidade da mulher como único aspecto importante da sua vida. Devido às 
essas influências, as crenças e valores da sociedade impõe que a presença do útero é 
sinônimo da garantia da feminilidade (TEIXEIRA; BATISTA, 2016). Essas crenças históricas 
impostas pela sociedade de que a falta desses órgãos símbolos podem torná-la “menos 
mulher” fazem com que ocorra um aumento da ansiedade (TRISTÃO el al., 2014). Como 
consequência, as mulheres podem sofrer abalos psicológicos quando recebem a notícia 
que esse órgão será extraído do seu corpo (SBROGGIO; OSIS; BEDONE, 2005).  

É normal que nesse período, entre a notícia e o pré-operatório, a mulher enfrente 
dois grandes tipos de medo: o medo da cirurgia em sí e o medo da mutilação de um órgão 
tão representativo pra mulher (TEIXEIRA; BATISTA, 2016).  

A histerectomia pode causar danos severos na qualidade de vida da mulher, pois 
além das condições emocionais, pode ocasionar prejuízo na vida conjugal também 
(TEIXEIRA; BATISTA, 2016).  Isso acontece devido a ansiedade, o medo e o conflito que 
se traduzem na forma de insegurança, vergonha, baixa auto-estima, depressão e culpa. 
Como resultado, pode haver mudanças significativas no seu desejo sexual e diminuição da 
libido (SALVADOR; VARGENS; PROGIANTI, 2008).  

Diante do exposto percebe-se que as alterações psicológicas ocasionadas pela 
histerectomia, na maior parte das vezes, não são diagnosticadas. Ao contrário disso, é 
identificado como algo esperado, sendo completamente subestimadas (LUNELLI et al., 
2014). De acordo com Salimena e Souza (2008), as manifestações das alterações 
psicológicas podem evoluir para distúrbios psiquiátricos caso não sejam percebidas e 
tratadas no momento certo. O presente trabalho tem como objetivo relacionar as 
complicações da histerectomia com a sexualidade da mulher, bem como o impacto das 
diferentes técnicas cirúrgicas no pós-operatório, comparando seus benefícios e seus 
malefícios. 

 

2        MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia adotada será a revisão sistemática da literatura científica abrangendo 
conteúdo nacional e internacional utilizando as recomendações metodológicas do PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), sendo a pesquisa 
por artigos científicos realizadas no mês de julho e agosto de 2019 sobre o tema impactos 
da histerectomia na sexualidade feminina, com restrição de espécie em humanos. Desta 
forma, o objeto de análise será as produções científicas publicadas nas bases de dados 
Lilacs, Scielo e PubMed nos últimos 10 anos (2009-2019), seguindo as etapas 
apresentadas na Figura 1.  
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Figura 1: Etapas da seleção de artigos nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3       RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se obter resultados que relacionem determinadas patologias e técnicas de 
abordagem cirúrgica com diferentes impactos na psicossexualidade feminina, nas quais 
características como gravidade, malignidade, idade, dispareunia e a presença ou não de 
filhos sejam capazes de alterar as respostas do corpo e mente em relação a retirada de um 
órgão. Espera-se também que o estudo forneça dados para a compreensão do fenômeno 
visando o apoio de cônjuges e diminuição dos impactos psicossexuais da mulher, assim 
como para o desenvolvimento de estratégias que sensibilizem os profissionais da saúde a 
adotarem uma abordagem que considere os aspectos subjetivos femininos, promovendo a 
saúde da mulher. O entendimento da atmosfera em que essas mulheres estão envolvidas, 
desde os motivos para a realização desse procedimento até o apoio por familiares e/ou 
cônjuges e as demais informações acerca do procedimento cirúrgico possibilitarão 
desvendar a complexidade entre paciente-procedimento com o grau de impacto psicológico 
e a consequente alteração na qualidade de vida dessas mulheres, podendo procurar 
maneiras de intervir e melhorar a qualidade de vida das pacientes no pós-operatório em 
função das mudanças psicológicas e anatômicas advindas deste tipo de intervenção 
cirúrgica. 
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