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Introdução: A histerectomia consiste na retirada do útero, sendo um procedimento cirúrgico rotineiramente 
utilizado na prática ginecológica. Essa intervenção pode levar ao desenvolvimento de disfunções do assoalho 
pélvico (AP), como sintomas urinários, sexuais e prolapsos de órgão pélvicos (POP). Objetivos: Verificar a 
ocorrência disfunções do AP (sintomas urinários, sexuais e POP) em mulheres submetidas à histerectomia. 
Método: Trata-se de um estudo de corte transversal realizado em mulheres com idade entre 25 e 80 anos, 
submetidas à histerectomia entre abril e dezembro de 2013, no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Mo-
raes (HUCAM), da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). O cálculo do tamanho amostral (n) foi feito 
com base na prevalência das variáveis e ajustado para a população estudada (180 histerectomizadas nesse 
período), sendo necessário um n de 64. As voluntárias responderam a um questionário para levantamento dos 
dados sóciodemográficos e clínicos, ao “Consultationon Incontinence Questionnaire - Short Form” para avaliar 
a presença de sintomas urinários e ao “Female Sexual Function Index” para avaliação da função sexual. Em 
seguida, as mulheres foram submetidas a avaliação física para verificar a presença de POP pelo sistema de 
quantificação “Pelvic Organ Prolapse Quantification System”. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFES, sob parecer nº 628.931/14. Os dados foram analisados 
pelo programa SPSS versão 2.0 e foram expressos em frequências absolutas e relativas, e médias e medianas 
e seus respectivos valores de variância. Resultados: Foram convidadas a participar do estudo 99 mulheres, 
no entanto 70 compareceram a avaliação. A mediana de idade das histerectomizadas foi de 48 (39-74) anos e 
do IMC de 27,77Kg/m2 (sobrepeso). A maioria realizou histerectomia total (90%), por via vaginal (53,6%), por 
diagnóstico de miomatose uterina (82,4%) e apresentava de 15 a 19 meses de pós-operatório (68,6%). A maioria 
(67,1%) apresentou incontinência urinária (IU), sendo que 47,1% relatou IU de esforço e 37,1% IU de urgência. 
O POP esteve presente em 44,3% das mulheres, sendo em sua quase totalidade (96,8%) localizado na parede 
anterior e de grau I (80%). Observou-se que a função sexual das mulheres não foi satisfatória (escore total de 
20,3±10,34), demonstrando uma possível disfunção sexual, já que a maioria apresentou escore indicativo de 
disfunção sexual (abaixo de 3) para todos os domínios do questionário FSFI. Conclusão: As mulheres histe-
rectomizadas desse estudo apresentaram alta prevalência de disfunção do assoalho pélvico (sintomas urinários, 
sexuais e POP). 
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