
Efeitos da histerectomia sobre a relação homem-mulher conforme as 

perspectivas dos maridos 

Higashi, A. B.¹; Hoga, L. A. K.² 

1. Graduanda do 5º semestre de Enfermagem da Escola de Enfermagem da USP. 
  2. Orientadora Enfermeira Prof ª Livre docente da Escola de Enfermagem da USP. 

 

Objetivo 

Descrever os efeitos da histerectomia sobre a 
relação homem-mulher segundo a perspectiva 
dos maridos.  

Método 

O método de análise narrativa¹ foi utilizado em 
razão do caráter naturalístico do tema 
pesquisado². Foram entrevistados vinte e dois 
homens que compartilharam da experiência da 
histerectomia com suas esposas, atendidas no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Ser 

marido há pelo menos um ano antes do 
procedimento cirúrgico, de uma mulher 
submetida à histerectomia eletiva na instituição 
e a esposa ter realizado a histerectomia há 90 
dias foram os critérios de inclusão. A ausência 
de condições físicas e emocionais para relatar 
as próprias experiências foi o critério de 
exclusão. As entrevistas foram feitas por 
telefone uma questão descritiva³ foi utilizada: 
"Fale-me sobre a sua experiência como marido 
de uma mulher que passou por uma cirurgia 
para remover o útero, chamada de 
histerectomia, e sobre os efeitos desta cirurgia 
no relacionamento com sua esposa”. Perguntas 
adicionais foram feitas quando necessário, a 
fim de promover a abordagem da experiência 
de uma forma mais profunda e abrangente¹. Os 
dados foram coletados entre novembro de 
2009 e fevereiro de 2010. O critério para 
finalizar a inclusão de novos colaboradores foi 
a saturação teórica, fenômeno observado 
desde a 14

a
 entrevista. 

Resultados 

Seis categorias descritivas emergiram das 
narrativas: 1- A realização da cirurgia foi 
incentivada apesar do medo das possíveis 

complicações, pois o que mais importava era a 
saúde da mulher; 2- Sem dificuldades ou 
sufocante: distintas experiências em relação 
ao apoio fornecido à esposa; 3- Sem 
dificuldades ou com ansiedade: distintas 
experiências em relação à abstinência sexual 
após a cirurgia e no retorno à atividade sexual; 
4- Melhor, igual ou pior: distintas experiências 
em relação ao relacionamento sexual após a 
retirada do útero; 5- Tranqüilidade por não 
querer ou chateação por não poder: distintos 
sentimentos em relação à impossibilidade de 
ter filhos; 6- Predomínio do sentimento de 
satisfação em relação à cirurgia e o 
atendimento recebido, apesar de algumas 
deficiências terem sido observadas na 
assistência. 

Conclusões 

As experiências dos maridos das mulheres 
submetidas à histerectomia possuem algumas 
semelhanças e muitas diferenças. As 
demandas individuais por assistência dos 
maridos das mulheres submetidas à 
histerectomia devem ser identificadas e 
atendidas, pois este cuidado é fundamental 
para a provisão da assistência de enfermagem 
significativa segundo a perspectiva dos 
próprios receptores do cuidado. 
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