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O mioma é uma doença benigna da musculatura lisa, que se acredita que atinja, 
aproximadamente, 20-30% das mulheres com mais de 30 anos. Considerando que o útero é 
um órgão repleto de simbolismo, órgão sexual para procriação, fonte de competência feminina 
e vitalidade, como também de atração, o objetivo deste estudo é discutir, do ponto de vista 
psicológico, quais são as expectativas da mulher diante sua capacidade de reprodução após o 
diagnóstico do mioma e sua idealização sobre ter filhos. Usou-se o método clínico-qulitativo, 
com o emprego de entrevistas semidirigidas de questões abertas. Amostra fechada pela 
saturação teórica de informações. Oito entrevistas foram realizadas com pacientes internadas 
na Enfermaria de Ginecologia do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) 
instalado no complexo hospitalar da área da saúde da Unicamp. Os dados foram tratados 
através da análise qualitativa e conteúdo, com leituras flutuantes do corpus para categorização 
em núcleos de discussão. Com este estudo, reafirma-se a forte relação que existe entre ser 
mulher e ser mãe, assim como o significado do útero para tais vivências. Porém, podemos ver 
que ao mesmo tempo em que o útero tem o poder de gerar e dar a vida, ele, uma vez 
acometido por uma doença, passa a gerar medo de recidiva. A miomectomia traz conforto, 
esperança e confiança para aquelas que desejam engravidar. Podemos concluir, então, que ter 
o conhecimento de tais vivências permite à enfermagem aprimorar seus cuidados, no sentido 
de reparar a fissura que existe na assistência, pois foi observado existência de incerteza e 
insegurança das mulheres quanto ao problema se saúde e tratamento. Assim, podemos intervir 
de modo a amenizar os sentimentos vivenciados por essas mulheres.  
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