
 
 

HISTERECTOMIA 

CONTACTOS 

Geral: 239 400 400 

Serviço: 239 400 636 (9h—20h) 

Email: enfermeirasginc@chuc.min-saude.pt 

Prevenção de complicações 

Existem sinais e sintomas que, dependendo da 

gravidade, a devem levar a recorrer ao Centro de 

Saúde ou Serviço de Urgência: 

Febre (temperatura axilar superior a 38º); 

 Corrimento vaginal com odor; 

 Perda moderada/abundante vaginal de sangue 

vivo; 

 Distensão abdominal, vómitos e dor abdominal 

e/ou pélvica aguda e persistente. 

Atenção: perdas vaginais de sangue em  

quantidade ligeira durante 1 a 2 semanas são  

consideradas normais. 

 

Ferida cirúrgica 

No caso de ficar com uma ferida no abdómen siga 

as indicações do enfermeiro acerca dos cuidados 

a ter. 

Será encaminhada para realizar tratamento à  

ferida cirúrgica no seu Centro de Saúde. Procure 

manter o penso limpo, seco e colado. Esteja  

atenta a sinais de inflamação/infeção ao redor do 

penso.  

No caso de ter material de sutura (pontos ou  

agrafos), este material será removido,  

habitualmente, no 10.º dia pós-operatório. 

Evite a exposição solar e hidrate a cicatriz uma 

vez por dia com um creme hidratante sem cheiro.  HUC/ 120   , versão nº 0, Junho 2017 
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A histerectomia pode ser realizada por três vias  

cirúrgicas: 

 Laparotomia (o útero é removido a partir de uma incisão 

abdominal);  

 Via vaginal (o útero é removido pela vagina); 

 Laparoscopia (o útero é removido por via vaginal com 

abordagem laparoscópica). 

 

 

Sexualidade 

A sexualidade feminina não se altera quando a mulher é 

submetida a histerectomia. A sua resposta sexual é  

retomada assim que recupera da cirurgia.  

O útero ocupa um espaço pequeno que será ocupado pelos 

restantes órgãos e, à exceção da histerectomia radical, a 

vagina não sofre alterações. Poderá reiniciar a sua atividade 

sexual 6 semanas após a cirurgia. 

A comunicação com o seu parceiro é fundamental para que 

ambos vivenciem a sexualidade de forma gratificante e  

tranquila. 

Se tiver alguma dúvida nesta matéria não hesite em falar 

com o seu enfermeiro 

O que é a histerectomia? 

A histerectomia é uma das cirurgias ginecológicas 

mais realizadas em todo mundo, que consiste na 

remoção do útero e que por isso encerra definitiva-

mente a capacidade reprodutiva da mulher. A  

histerectomia pode ser: 

 Total (remoção do útero e colo do útero); 

 Subtotal (remoção do útero e conservação do colo 

do útero); 

 Radical (remoção do útero, colo do útero, parte da 

vagina e gânglios linfáticos). 

A histerectomia pode ainda ser associada à  

anexectomia, que consiste na remoção dos ovários 

e trompas de Falópio. 

 

Alimentação 

Deve fazer uma alimentação equilibrada e variada. 

Faça 5 a 6 refeições por dia e siga uma dieta pobre em 

gorduras, rica em legumes, fruta e cereais, de modo a 

promover o bom funcionamento intestinal. Evite alimen-

tos que provoquem gases. 

É ainda recomendada uma boa hidratação oral: beba 

no mínimo 1,5L de água por dia. 

 

 

 

Atividade física 

É normal que sinta algum cansaço após a cirurgia mas 

pode gradualmente iniciar atividade física, como por 

exemplo caminhar. 

Durante o  primeiro mês deve evitar esforços físicos 

(principalmente os que envolvam a musculatura abdo-

minal e pélvica). Se realizou laparotomia, deve usar 

uma faixa ou cinta de contenção abdominal, de modo a 

prevenir hérnias. 

Deve evitar conduzir mas poderá fazê-lo a partir da 

segunda semana desde que por pequenos percursos. 

O regresso à atividade profissional depende do tipo de 

profissão. Cautelosamente pode retomar as atividades 

domésticas.  

 


