
Introdução:

 O mioma, também conhecido como leiomioma, é um tumor benigno da musculatura lisa. 
É o tumor pélvico mais comum nas mulheres e acredita-se que aproximadamente 20-30% das 
mulheres com 30 anos ou mais sejam portadoras dessa patologia. Outros estudos que esse 
número pode chegar a 60% em mulheres com idade de 45 anos, causando sintomas em 30% 
dos casos (Leite et al., 2010; Ono et al., 2012). O leiomioma uterino é também a causa mais 
importante de infertilidade, sendo a causa mais frequente de histerectomias, podendo ser 
responsável por 59,5% das cirurgias. (Santos e Saldanha, 2011; Ono et al., 2012). 

 Estudos relacionados à repercussão da histerectomia na vida das mulheres apontam que 
a remoção dessa parte do corpo feminino geram sentimentos de perda da identidade 
feminina, podendo alterar aspectos da sexualidade e da sua função em relação à maternidade 
(Santos e Saldanha, 2011). 

Considerando-se a importância clínica-epidemiológica do mioma na saúde da mulher e as 
v ivências daquelas que já 
passaram pela histerectomia, 
levantamos a hipótese de que 
mulheres com mioma uterino, por 
estarem acometidas por um 
problema tumoral em órgão da 
reprodução, sentem medo de 
perder seu papel afetivo e social 
enquanto mulher reprodutora. 
Estas quando internadas para 
c i r u r g i a  p o d e m  s e  s e n t i r 
tranquilizadas com informações 
especícas sobre seu problema e 
os procedimentos repassadas 
pela equipe de enfermagem do 
serviço de internação. 

P o r t a n t o ,  é  i m p o r t a n t e 
compreender os sentimentos, 
crenças e comportamentos das 
mulheres portadoras do mioma uterino, dado o impacto que a doença pode ter sobre suas 
vidas. É imprescindível que os prossionais da saúde utilizem esse conhecimento de modo a 
facilitar a relação prossional-paciente e de ajudar a doente a elaborar emocionalmente sua 
doença. 

Objetivo Geral da Pesquisa:

Discutir, do ponto de vista psicológico, quais são as expectativas da mulher diante sua 
capacidade reprodutiva após o diagnóstico de miomatose uterina e sua idealização sobre ter 
lhos. 

Objetivos Especícos: 

- Investigar como eventuais conhecimentos do senso-comum e cientícos que elas têm sobre 
sua doença organizam suas vidas e como inuenciam no manejo psicológico da doença;

- Discutir eventuais relatos sobre os signicados emocionais e psicossociais atribuídos à 
assistência de enfermagem;

Recursos Metodológicos:

Para o desenvolvimento da pesquisa nos embasamos no método clínico-qualitativo que 
aplicada a Entrevista Semidirigida de Questões Abertas, de abordagem em profundidade, e 
com a construção de amostragem por Saturação de Informações, que tornou possível fechar 
a amostra com sete sujeitos, corte em que novas falas tornaram-se redundantes e não traziam 
acréscimos signicativos para o entendimento do problema focado.

Os critérios de inclusão para realização das entrevistas foram estes:

1. Ser mulher com idade igual ou superior a 18 anos;
2. Estar internada na Enfermaria de Ginecologia do Hospital da Mulher Prof. Dr. José 
Aristodemo Pinotti;
3. Ser paciente com diagnóstico de miomatose uterina conrmado pela equipe médica do 
serviço onde será feita a coleta de dados;
4. Paciente já ter passado pelo procedimento 
cirúrgico de retirada do mioma, apenas;
5. Apresentar consentimento e participação 
através do termo competente.

As entrevistas ocorreram na Unidade de Internação 
de Ginecologia do Hospital da Mulher Prof. Dr. José 
Aristodemo Pinotti – Centro de Atenção Integral à 
Mulher (CAISM) e foram feitas pessoalmente pela 
principal pesquisadora deste projeto, com auxílio de 
um gravador de voz e do diário de campo para 
anotações diversas. Para o tratamento dos dados, 
as entrevistas foram ouvidas repetidas vezes e 
transcritas pela entrevistadora para releituras 
utuantes. O conjunto de entrevistas transcritas na 
íntegra foram submetidas à Análise Qualitativa de 
Conteúdo, com a categorização em tópicos de discussão, segundo a emergência de núcleos 
de sentido. Este processo nos permitiu tangenciar as falas dos entrevistados para deixar 
emergir trechos representativos que nos permitiram a compreensão e a elucidação das 
hipóteses inicialmente levantadas. A discussão utilizou quadro de referenciais teóricos da 
Psicologia Aplicada à Saúde.

Resultados e Discussão:

Resultados obtidos a partir de sete entrevistas nos possibilitaram identicar importantes 
aspectos vivenciais relatados pelas mulheres com miomatose uterina. Os núcleos de sentido 
foram organizados em duas grandes categorias: Sentimentos vivenciados antes da cirurgia e 
Sentimentos vivenciados após a cirurgia. Cada uma dessas categorias comportou 

subcategorias de discussão.

1) Sentimentos vivenciados antes da cirurgia

Medo: “Ainda não fui mãe”

Rearma-se a forte relação existente entre ser mulher, ter um útero e ser mãe. 
Historicamente, a maternidade é vista como o ideal máximo da mulher, sendo a realização da 
feminilidade e associado à sensação de plenitude (Braga e Amazonas, 2005).

“[...] Porque você...Todo mundo que casa, mulher, quer ser mãe, né”. (E1)

“[...] Então, se tirarem meu útero como eu vou ter um filho? [...] O fato de eu não ter 
engravidado, não sei...se é devido ao mioma, mas, te faze sentir inútil em relação a... a pessoa 
mulher”. (E3)

O órgão reprodutivo representa certas realizações pessoais do “ser mulher”. Quando 
acometido por uma doença, passa a gerar uma variedade de sentimentos negativos 
peculiares. Para aquelas que ainda não vivenciaram a maternidade, mesmo com a proposta 
de uma cirurgia conservadora, elas se sentem ameaçadas, temendo a perda do útero e o m 
da chance de serem mães.

“[...] A retirada do útero, isso eu tinha pavor [...] aquela crendice que o mioma não tem cura, 
quando a mulher tem mioma tira o útero, foi um susto [...] Graças a Deus foi possível tratar o 
mioma sem ter que tratar...sem ter que arran...tirar o útero né.” (E7)

Como já foram relatados em alguns estudos com mulheres histerectomizadas, a retirada do 
útero é encarada como um ato agressivo  e mutilante, interferindo na própria imagem corporal 
e na expressão da sexualidade feminina (Santos e Saldanha, 2011; Nunes et al., 2009).

 Perdas: “Fiquei sem chão”

“Provavelmente eu ia perder o útero...eu não...era como se eu tivesse sem chão [...]” (E1)
“Primeiro que você jamais esperava passar por uma doença como essa. Ela...devasta um 
pouco a gente, sabe?” (E7)

 Com o diagnóstico da doença, surge o sentimento de perda que se acentua quando há a 
necessidade da cirurgia como possível resolução de seu problema. Outros sentimentos que 
acabam acompanhando são os de frustração, fracasso e culpa, visto a cobrança que elas 
colocam sobre si mesmas em desempenhar seu papel que é peculiar da mulher.

 Interessante destacar neste comento que as mulheres só dão conta da importância 
simbólica do útero, como “garantia de ser mulher”, após sua retirada. A possibilidade de perda 
do órgão feminino pode fazer com que surjam reexões acerca da condição de sua 
feminilidade, retomando signicados emocionais dados por elas durante a vida.

“[...] Mas eu tive dúvidas, assim...né? Porque tipo assim, minha sensação de ter tido um parto 
era ontem... de repente tirar o útero é amanhã, vamos supor [...] Ficou muito na memória, 
assim, chegar no hospital e ver muita mãe com neném.” (E2)

 Esta entrevistada nos mostrou que na preparação para o procedimento cirúrgico ela 
reviveu sentimentos de maternidade. A real restrição a uma nova gravidez parece fazê-las 
reviver o desejo de ser mãe mais uma vez (Nazario e Turato, 2007).

Impotência: “Não via possibilidades”

Uma vez diagnosticadas e na busca por um desfecho do drama vivido, essas mulheres podem 
não ver possibilidades compatíveis com seus desejos, surgindo um sentimento de 
impotência, certa falta de controle sobre seu próprio corpo.

“Quando eu descobri que tinha mioma, perdi as esperanças, porque chegaram a falar que eu 
tinha duas opções, ou tirar o útero ou sangrar [...]” (E1)
“[...] eu não vi possibilidade nenhuma, porque eles não me deram possibilidade nenhuma...de 
ter útero” (E3)

O enfrentamento da situação de doença das pacientes pode ser inuenciado pelo médico. 
Muitas vezes, sua gura inspira conança e, sendo assim, suas palavras podem ser tomadas 
como verdades, gerando sentimentos e inuenciando na visão que a mulher tem sobre si 
mesma e sobre aquilo que está experienciando.

“Às vezes eu pensava em falar para ele arranjar um filho com outra mulher...por causa do 
mioma [...] Se algum dia ele tivesse um filho com outra mulher...eu ia sentir mais aliviada... em 
relação a ele ter realizado esse sonho, mas... é triste.” (E3)

Na perspectiva da falta de possibilidades, surgem reexões acerca de seu papel como mulher 
e a preocupação em desempenhar tal papel socialmente colocado da maternidade. A 
ansiedade não está apenas no desejo de realização de um sonho seu, mas em atender às 
expectativas de outros. (Gorayed et al., 2009).

2) Sentimentos vivenciados após a cirurgia

Esperança: “Vai dar tudo certo”

Após o procedimento cirúrgico, causador de angústia, medo e estresse, o que se mantém é 
uma perspectiva de esperança. Portanto, a primeira sensação pode ser a ansiedade por uma 
resposta do sucesso ou não da cirurgia.

“[...] Então, até eu sair do centro cirúrgico, 'Olha, foi feito...foi retirado do mioma, tá tudo 
bonitinho, foi feito a limpeza do útero, o útero tá perfeito...', então, enquanto eu não ouvi isso 
eu não fiquei tranquila [...]” (E7)

Conrmado o tão esperado sucesso do procedimento, surge forte o sentimento de esperança, 
que se traduz por uma tranquilidade e felicidade relatadas por elas por ainda terem um útero.

“Graças a Deus foi possível trata o mioma sem tirar o útero! Para mim isso foi uma bênção [...] 
hoje eu consegui tirar o mioma e não tirar o útero e abrir várias portas para uma gestação mais 
saudável [...].” (E7)

“Mas agora estou esperançosa com essa cirurgia né? [...] Estou confiante que agora tudo vai 
dar certo.” (E1). 

 Retirado o fator causador de estresse, as mulheres sentem-se reconfortadas e aliviadas. 

Digamos que nasce uma nova mulher quando reaparece a chance da maternidade.

 - Conança: posso ter um lho.

Uma vez com um útero e com a esperança renovada da maternidade, as mulheres sentem-se 
mais fortes e enxergam novas possibilidades.

“[...] Então agora vamo...você fica mais forte, eu acho...” (E7)
“Mas agora eu to confiante que agora vai dar tudo certo [...] Agora é caminhar para frente, 
erguer a cabeça e lutar de novo” (E1)

Planos começam a ser traçados 
e a ansiedade existencial é 
notável em seus discursos. É 
como se houvesse necessidade 
de tentar recuperar um tempo 
perdido, inicia-se uma corrida 
para maternidade.

“[...[ Eu já tava pensando aqui 
se eu já tenho uma consulta 
marcada no CAISM e eu não 
tenho, agora preciso ver como 
é, vou.... amanhã na hora que 
tiver alta já vou lá já, vou fazer o 
retorno...proque minha primeira 
providência agora é voltar a 
menstruar, porque, por enquanto eu não estou menstruando ainda...” (E7)

Conclusões:

A repercussão da doença é evidente nas vidas dessas mulheres, independentemente do 
desejo manifesto ou não de engravidar. Além de interferir na capacidade de gestação, a 
doença gera diversos outros sintomas que inuenciam negativamente o cotidiano das 
mulheres. A cirurgia surge como uma possibilidade de retomar uma vida normal e como uma 
esperança para a gravidez.

As dúvidas e a falta de conhecimento sobre seu corpo, do problema de saúde e do tratamento 
a que foram submetidas indicam uma ruptura na assistência a ser reparada pelos enfermeiros 
no cuidado destas mulheres. Uma intervenção de enfermagem no pré e pós-operatório 
podem amenizar sentimentos negativos vivenciados. A comunicação é a base para tal relação 
prossional-paciente. Em relação à saúde, a comunicação tem um valor ampliado na medida 
em que pode tratar e recuperar vidas, proporcionando informações necessárias para a 
compreensão da doença, minimização da angústia e alívio da dor.
 
Esse estudo pretendeu chamar a atenção para vivências das mulheres com mioma, 
mostrando as principais angústias e conitos que podem estar presentes, fatores que muitas 
vezes são deixados em segundo plano, em meio à rotina exaustiva e focada em 
procedimentos técnicos. Tem-se a necessidade em olhar mais para as mulheres que 
vivenciam situação de doença com o mioma, realizando mais estudos nessa área.
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