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Introdução: A evolução de técnicas operatórias passou por intenso aperfeiçoamento. O maior 

instrumento cirúrgico de todos os tempos - as mãos do cirurgião - busca perfeita harmonia no 
aprimorar de sua habilidade para facilitar a operação em si e promover à paciente conforto trans e 
pós-operatório. A histerectomia suportou fracassos e vangloriou sucessos, sofrendo modificações e 
inovações ao longo de séculos. Foi mencionada há 2000 anos em manuscritos gregos, embora não 
se comprove a realização. Siglas utilizadas: histerectomia abdominal total (HTA) ou subtotal 
(HSTA), histerectomia vaginal (HV), histerectomia laparoscópica (HL). Objetivo: Familiarizar a 
classe médica da evolução histórica da histerectomia. Métodos: Revisão bibliográfica. Discussão: 
As primeiras histerectomias eram feitas sem anestesia e havia mortalidade por hemorragia e 
peritonite. A primeira HSTA documentada foi de Charles Clay em 1843, que realizaria ooforectomia 
por “tumor ovariano” e ao adentrar a cavidade deparou-se com um mioma; Clay realizou a HSTA, 
mas a paciente morreu no pós-operatório. Só em 1853 Ellis Burnham realizou a primeira HSTA bem 
sucedida (apesar de novamente se pensar em tumor ovariano). A HV tem registros antigos e 
embora quase sempre fatal (ureteres e bexiga eram extirpados) era muito usada em inversões 
uterinas. A primeira HV bem sucedida foi feita por Langenbeck em 1813; um vaso sangrante atingiu 
a face da assistente e foi hemostasiado e percebeu-se depois ótima recuperação, pois a cavidade 
peritoneal não fora adentrada. Questionaram a operação e somente após 26 anos, na autópsia da 
paciente, constatou-se sua veracidade. A origem da HTA e da HV foi traçada no séc.XIX por Clay e 
Langenbeck e a evolução do instrumental cirúrgico e de técnicas de hemostasia e fixação da cúpula 
permitiram que evoluíssem no séc.XX: de início preconizavase HSTA por se “fazer o mínimo 
possível e o máximo necessário”. Richardson introduziu em 1930 a HTA para evitar neoplasia 
cervical e sangramento do colo remanescente, e a partir de 1950 recomendou-se a mesma, exceto 
em caso de dificuldade técnica. Pfannenstiel introduziu a incisão transversal em 1920 e poucos 
foram os avanços posteriores até o advento da cirurgia endoscópica. A primeira HL foi feita por 
Harry Reich em 1988. A histerectomia é atualmente a operação mais comum em mulheres, depois 
da cesariana. Conclusão: Atualmente prefere-se a HTV em detrimento da HTA e da HL em 
doenças benignas do útero. No séc.XXI tudo indica que terapêuticas mais conservadoras como 
histeroscopia e abordagens minimamente invasivas por exames de imagens de última geração, 
além da difusão do conhecimento e do rigor nos critérios de indicação cirúrgica, reduzirão 
significativamente a taxa de histerectomias, inaugurando uma nova era na história da cirurgia. 

 

 

 
 


