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RESUMO 

 

uma importante estrutura durante a gravidez, so

. Os traumas causados ra

perineais. dem ser provocadas espontaneamente ou propositalmente, 

sendo . ssificada em: 

grau I (afetam pele e mucosa), grau II (se este ais), grau III 

( e o ) e grau IV (

l). O objetivo desse trabalho foi analisar os fatores maternos e 

e no grau de lacer . Estudo 

descritivo de corte transversal e de abordagem quantitativa. Dados coletados 

maio de 2017 na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC). Os dados 

rio estruturado voltado para as 

eras. Os dados do instrumento de col

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

Assegurando o direito das participantes, a pesquisa foi norteada pela 466/12 do 

. Analisando o perfil das mulheres, as idades que mais 

rias de 19 a 24 anos (37,7%), seguida 

de 25 a 34 anos (35,7%). A maioria (61%) 9 anos de estudo, 56,6% das 

 e 57,6% trabalhavam no lar. Quanto as 

55% eram do sexo masculino, 58,9% obtiveram apgar 9. Ao 

re , foi observado que, dentre a faixa e , houve 

, de 19 a 24 aconteceu em 69,6% dos casos. Dentre as 

mulheres com nove anos ou menos de estudo, a maioria (59,6 , 

laridade maior que nove anos obteve um  

 76,9% das 

l, a

52,9%. Ao analisar o valor do Apgar no quinto minuto, encontramos que 100% das mulheres 

com RNs apgar 7 , o apgar 8 resultou em 90% o com 

10%  de integridade, o apgar 9 resultou em 64,4%  e com 35,6% de 

integridade e o apgar 10 resultou 50%  e 50% integridade. Dessa forma, no que concerne 

aos fatores de risco que podem rineal, temos que o, 

a paridade e quantidade de 

perineal, ou se estas possuem um maior risco de interferir na 



 

 

integridade perineal, fato esse que se explica pela baixa elasticidade da re em mulheres 

que nunca pariram. Nos fatores relacionados ao rec -nascido, o estudo mostrou que o apgar 

est  diretamente relacionado, quanto maior o valor, maior  as cha .  

 

Palavras-chave: , fatores de risco, enfermagem. 



 

 

ABSTRACT 

The perineum is an important structure during pregnancy, being this type of control at the 

time. Traumas that are not appropriate are called perineal lacerations. These lacerations can be 

triggered spontaneously or purposely, the latter being by episiotomy. Perineal laceration can 

be classified as: grade I (affecting the skin and mucosa), grade II (reaching the muscle and 

sphincter of the anus) and grade IV (involving the sphincter of the anus). exposure of the anal 

epithelium). The objective of this study was to analyze the maternal and neonatal factors and 

their association in their absence and degree of spontaneous perineal laceration. Cross-

sectional descriptive study and quantitative approach. Data obtained in the month of March 

2017 at the Maternity School Assis Chateaubriand (MEAC). The data were collected through 

a structured form aimed at the puerperal women. The data of the instrument were compiled 

and stolen with the aid of the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) statistical 

program, version 20.0. Assuring the right of the participants, a survey was guided by 

Resolution No. 466/12 of the National Health Council. Analyzing the profile of women, 13 to 

24 years (37.7%), followed by 25 to 34 years (35.7%). The majority (61%) had more than 9 

years of study, 56.6% of the puerperas had an income greater than 937 reais and 57.6% 

worked in the home. Regarding the characteristics of the NBs, 55% were males, 58.9% had 

apgar 9. When the variables were related, it was observed that, among the 12 to 18 year olds, 

there was laceration between 70% of births, 19 to 24 occurred in 69.6% of the cases. Among 

the women with nine years or less of study, the majority (59.6%) were victims of perineal 

injury, the level of schooling greater than nine years obtained a greater recurrence of 

lacerations, but with an even greater percentage: 69, 6%. Analyzing the obstetric profile, 

76.9% of the primiparous women had perineal laceration, the secondary or multiparous, in 

turn, obtained 52.9%. When analyzing the value of Apgar in the fifth minute, we found that 

100% of the women with apgar NN 7 maintained intact perineum, apgar 8 resulted in 90% 

laceration with 10% integrity, apgar 9 resulted in 64.4% of perineal injury and with 35.6% 

integrity and apgar 10 resulted in 50% injury and 50% integrity. Thus, regarding the risk 

factors that can lead to perineal laceration, we have that, on the obstetric profile, parity and 

amount of pregnancies are factors related to the occurrence of perineal laceration, that is, 

primiparous or primigravida women have a greater risk of interfering with perineal integrity, 

which is explained by the low elasticity of the region in women who have never given birth. 

In factors related to the newborn, the study showed that the apgar is directly related, the 

higher the value, the greater the chances of laceration. 

Keywords: Perineum, laceration, risk factors, nursing. 
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1 INTRO  

 

event  

do trabalho de parto, mantendo- -nascido nasce 

7 e 42 semanas de gest

(PINHEIRO, CATARINO, 2012). 

tais. Uma das estruturas mais comum a ser 

(ACOG, 2016). 

o que se estende da vulva a

isq  o central 

anal, 

assoalho CUNNINGHAM et al, 2014). 

roporciona suporte ao segmento anorretal e 

ao canal vaginal, atua ca entre a vagina e o reto; prev

estrutura durante a gravidez, so

da vascu  ginal e da musculatura lisa, 

afrouxamento do tecido conjuntivo, en

o essenciais pa

(CUNNINGHAM et al, 2014). 

Os traum oment

propositalmente, sendo (ACOG, 2016). 

Os traumas deco

ser classificadas em anterior 

ibular) e posterior (quando acomete parede 

culatura perineal e an profundidade, 

tura acometida, sendo estas: grau I 

(afetam pele e mucosa), grau II (se este

rau IV (envolve o conjunto do es

AIGMUELLER et al, 2013). 
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A episiotomia, por sua vez, pode ser considerada lace al com o objetivo 

de reduzir um terceiro ou quarto grau de lacera ou acelerar o parto 

(MONTEIRO et al, 20 segundo 

grau (MONTENEGRO, 2017). 

No Brasil, a cada ano, aproximadamente 1,2 

(BRASIL, 2016) e a maioria delas sofre algum tipo de trauma perineal, seja por la

 tr

com 3034 mulheres mostrou que 85% dos partos vaginais 

perineal e, desses, 69 ras (OLIVEIRA, 2014). 

Diante da alta probabilidade relevante salientar as 

decorrentes dos mesmos. As imp

forma geral, os traumas 

na 

anto aqueles localizados 

posteriormente apresentam maior profundi

(CAROCI et al., 2014).  

 s 

perineais graves, no entanto iando entre 6,4 a 11% das mulheres 

com parto normal (AIGMUELLER, 2

podem causar desconfortos na mulher. Dentre estes, 

perineal, o sangramento aumentado e a dispareunia (SILVA, 2013). Dessa forma, as 

um  ao parto. 

rineais podem estar 

relacionados a ricos e neonatais (CAROCI et al., 2014). Idade materna 

or branca, primiparidade e obesidade parecem ser fatores de risco associados 

re os 

fatores de risco neonatais

relacionados, como fase prolongada de trabalho de parto, uso de analgesia, episiotomia e 

ocitocina (MONTEIRO, 2016). 

Estudo retrospectivo que analis s de mulheres que tiveram parto 

lacionado com a paridade, 

prematuridade, peso e vitalidade do RN (RIESCO, 2011). 
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A partir do pressuposto, surgiram os seguintes questionamentos: quais os fatores 

maternos e neonatais que influenc  

Acredita- r que, conhecendo 

os -natal 

visando diminuir sua oco  

perineal. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os fatores maternos e neonat

 

 

2.2 Objetivo  

 

s que tiveram parto 

normal; 

Asso  m a ocorr

 

apgar e a ineal. 
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A R  

escolhida, tica e ordenada, tornando-se assim, um grande recurso para os 

s mesmos 

(CROSSETTI, 2012).   

Com base nos dados referentes aos fatores  de 

-se uma revi

pelas seguintes etapas: 1- se da pesquisa; 2- 

- udos 

- 6-

(  

Para guiar a rev iva, formulou- os fatores 

ssistenciais que erineal 

 

: Literatura Latino-

Americana e do Cari  (LILACS), Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (Medline), SCOPUS, Cochrone, CINAHL e Embase, utilizando o 

Portal Capes. 

Para determinar os descritores da busca, utilizou-

Descritores em , chegando aos respectivos descritores: 

Enf Obstetric Nursing Perineum Lacerations). 

Os descritores foram combinados em cada base de dados utilizando-se o operador boleano 

AND. 

Foram estabelecidos os seguintes c o 

completa e resumo dispon ar 

basearam-se em: estudos onassem o estudo 

somente c  

Em seguida, foi uti

identificar as principais caracter  

estudado  

A busca o de 14/05/2018 a 15/05/2018. 
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Tabela 1- , Cinahl, 

Embase, Medline e Scopus. Fortaleza, 2018. 

 Cochrone Lilacs Cinahl Embase Medline Scopus Total 

encontrada 

3 5 5 10 504 4 531 

 

3 4 5 10 497 4 523 

Selecionados 0 1 0 0 7 0 8 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na busca pelas bases de dados, encontrou-se um total de 531 artigos com os 

descritores utilizado  resumos, concluiu-se que 08 artigos 

abordavam a t  

l compreendeu 08 artigos. Para uma melhor 

 o detalhamento dos estudos de acordo com t utores, base de 

dados e ano  

 

Tabela 2- t . 

Fortaleza, 2018. 

Estudo  Autores Base de dados Ano 

01 Epis

e integridade perineal 

em partos 

fatores associados 

Riesco;Costa; 

Almeida; 

Basile;Oliveira 

LILACS 2011 

02 Risk factors for severe 

obstetric perineal 

lacerations 

Monteiro; 

Pereira; Aguiar; 

Azevedo; 

Junior; Reis 

MEDLINE 2016 
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Tabela 3- t . 

Fortaleza, 2018. 

Estudo  Autores Base de dados Ano 

03 Perineal trauma 

after vaginal 

delivery in 

healthy 

pregnant women 

Oliveira; Brito; 

Quintana; 

Duarte; 

Marcolin 

MEDLINE 2014 

04 Factors related 

to 

perinealtrauma 

in childbirth 

Albers; 

Anderson; 

Cragin; Daniels; 

Hunter; Sedler 

et al 

MEDLINE 1996 

05 Factors Related 

to Genital Tract 

Trauma 

in Normal 

Spontaneous 

Vaginal Births 

Albers; Sedler; 

Bedrick; Teaf; 

Peralta 

MEDLINE 2006 

06 Prevalence of 

Perineal 

Lacerations in 

Women Giving 

Birth 

at Midwife-Led 

Birth Centers in 

Japan: A 

Retrospective 

Descriptive 

Study 

Suto; Takehara; 

Misago; Matsui 

MEDLINE 2015 

07 A prospective 

observational  

Samuelsson; 

Ladfors;  

MEDLINE 2002 
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Conclus  

Tabela 4- t . 

Fortaleza, 2018. 

Estudo  Autores Base de dados Ano 

 A prospective 

observational 

study on tears 

during vaginal 

delivery: 

occurrences and 

risk 

factors 

Samuelsson; 

Ladfors; 

Lindblom; 

Hagberg 

MEDLINE 2002 

08 Risk factors for 

birth-related 

perineal trauma: 

a cross-sectional 

study in 

a birth centre 

Silva; Oliveira; 

Bick; Osava; 

Tuesta; Riesco 

MEDLINE 2012 

 

De acordo que o primeiro artigo da bases de dados 

timo em 2016. Apesar de haver uma faixa de 20 anos 

entre esses estudos, sua qua timento nas 

g  

Das bases de dados, a Medline foi a apresentou melhores resultados, sendo encontrado 

neste local sete do

am nenhum artigo relacionado ao tema. 

Para uma melho  estudos, optou- o dos fatores de risco 

resultados  
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Tabela 5- . Fortaleza, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo Fatores de risco 

relacionados 

Resultados   

01 Idade materna, 

paridade, idade 

gestacional, peso e 

vitalidade do -

nascido 

A chance de episiotomia 

aumenta com a 

nuliparidade, 

prematuridade e Apgar<7 

no primeiro minuto, 

enquanto que a chance de 

associa-se 

-

nascido >3.300g. 

O desfecho perineal 

associou-se com a 

paridade, 

prematuridade, peso e 

-

nascido. 

02 Idade gestacional, 

peso ao nascer 

idade maternal, 

paridade, uso de 

ocitocina, anestesia 

local, episiotomia e 

 

Idade materna, paridade, 

episiotomia e maior peso 

ao nascer influenciaram a 

chance 

graves aumentou 

1,77 vezes por semana 

com a idade gestacional, 

enquanto a primiparidade 

aumentou a chance de 

 

graves foram 

associadas 

parto operat

primiparidade, idade 

gestacional e 

anestesia epidural. A 

protetora. 

 

03 Idade materna, 

to, 

uso de drogas, peso 

e altura materna, 

, uso de 

indutores, 

episiotomia 

Primiparidade, 

de 

fatores de risco associados 

. 

Somente 

prolongada durante o 

trabalho de parto estava  

A 

verticalizada foi 

considerada fator de 

risco para trauma 

perineal grave e 

necessita ser 

investigada. 
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Tabela 6- s. Fortaleza, 2018. 

 

Estudo 

 

Fatores de risco 

relacionados 

 

Resultados  

 

 

 analgesia e peso 

fetal. 

associada com 

graves. 

 

04 Idade materna, 

escolaridade, 

estado civil, 

-natal, 

procedimentos 

realizados durante 

o parto e apgar. 

Com um total de 

3049 partos com 

natal observou-

se somente em 

40%. A 

mo

em 61% dos 

trabalhos, a 

ocitocina em 

36,2% e a anestesia 

epidural em 

27,6%.  

para o nascimento 

foi um fator de 

 

lubrificantes e a 

aumentou a 

inci

 

 

05 

 

Idade, 

IMC, ganho de 

anestesia, 

ocitocina, valsava, 

hands off, dur

do segundo 

bradicardia fetal,  

Nas mulheres que 

tiveram um 

primeiro parto 

vaginal, os fatores 

de risco para o 

foram a 

escolaridade 

materna e o peso 

infantil ao nascer.  

controlada e 

controlada pode 

ajudar a reduzir 

trauma em partos 

vaginais normais, 
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Tabela 7- . Fortaleza, 2018.  

Estudo Fatores de risco 

relacionados 

Resultados   

 apgar. Fatores de risco em 

mulheres com uma 

segunda ou maior 

nascimento foram 

trauma suturado 

nasce  

 

06 Idade,altura, peso 

no final da 

o parceiro, Idade 

gestacional, 

 

peso fetal, apgar,  

 

De 1521 mulheres 

estudadas, 

primeiro grau 

ocorreu em 36,7%  

27,1% de 

segundo grau: 

13,5% em 

 3,0%. 

Em mu  

quatro apoios e a 

uti

cade

expulsivo 

aumentaram o risco 

de la

perineal. 

o 

perineais sem 

necessidade de 

episiotomia 

durante os partos 

vaginais 

normais num risco 

popul

resultados do 

uma  

da arte da meia-

associada a 

excelentes 

desfechos maternos 

e neonatais.  
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Tabela 8- . Fortaleza, 2018 

Estudo Fatores de risco 

relacionados 

Resultados   

07 Idade materna, 

paridade, 

profissional da 

parteira, peso do 

primeiro e do 

se

parto, uso de 

anestesia, 

parto 

Apenas 6,6% das 

parturientes 

apresentavam 

ruptura l 

 

em mulheres 

. 

O segundo grau de 

relacionou-se ao 

fatores: alto peso 

infantil, idade 

ma

segunda fase 

prolongada (60 

minutos). 

 

eram mais 

propensas a ter 

lace

episiotomias 

perineais. Fatores 

de risco 

semelhantes foram 

encontrados para 

mostrado 

anteriormente para 

o grau III / IV. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Fatores m  

 

Analisando os artigos  buscam relacionar 

estudados s idade, peso, paridade, escolaridade e tnia. 

 estudos, estando, em sua grande maioria, 

relacionado a  

com uma amostra de 932 partos vaginais, em que 731 (78,

, obteve que, destes, 43,1% foram e  (MONTEIRO, 2016). 
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Da mesma forma, e

vaginais, encontrou que a apresentavam ruptura 

detect  em mulheres aras (SAMUELSSON, 2002).  

Por outro lado, 

 afirma que a nuliparidade associa-se com maior chance de 

 elasticidade perineal 

entre mulheres sem cicatriz anterior (RIESCO, 2011). 

 25-30 

dos artig  

respectivos resultados. 

 

Tabela 9- . Fortaleza, 2018. 

Artigo 

ia de 

(anos) 

01 20-25 

02 25.7 

03 25.1 

04 27.1 

05       >-30 

06 >-30 

07 >-30 

08 25-34 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

de 25 a 30 anos.  

Os artigos 01 ao 04 especificam a faixa gos 05 

estudos e encontrado que os artigos 01, 02, 03 e 08 foram rea

04 e 05 foram realizados nos Estados Unidos, sobrando os arti
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que consegue se corr

de pode estar relacionada com a cultura local. 

 

Fatores assistenc  

 

Os Fato  pela mulher em todo o 

-natal ou ao parto. Podem estar inclusos 

procedimentos realizados, profissionais que acompanham, quantidade de consultas e etc.  

A -natal adequado pode ser um fator protetor e preventivo de 

a de fatores de risco 

ECA et al., 2013). 

Nesse contexto, som -natal 

quantidade de - -natal, por exemplo (O 

artigo 07 relac o compara com os 

outros profissionais). 

Relaciona rceps e ocitocina foram 

avaliados pela maioria dos artigos. Estudo transversal realizado no Brasil com 1079 mulheres, 

obteve que, das mulheres que receberam o

gr  

 

Fatores neonata  

 

 

cia de 

trauma perineal.  

No trajeto para o canal vaginal, impulsionado pela contratilidade uterina e pelos 

 abdominais, o feto executa movimentos passivos para adaptar-

canal (MONTENEGRO, 2017). Essa motilidade fetal, diferenciad

como peso e altura, por exemplo podem influenciar na oc  

Estudo retrospectivo, realizado no estado 6.365 partos normais 

assistidos, enco -nascido, 

is. Verificou- s acima de 3.300 g tem 

1,6 vezes maior de chance de ocorrer a lace  
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O valor de Apgar , sendo utilizada 

nos artigos 01, 03, 04, 05 e 06. Os arti empre com os RNs que 

obtiver  

do artigo 06, que registra todas as faixas da escala ( 8-10, 4-7 e menor ou igual a 3). 

 

estudos encontrados 

 

a. 

abordassem somente lacer is graves, isso espelha que muitos artigos abordando 

a foram encontrados, demonstrando uma maior necessidade de 

estudos que busquem fatores associados a lace

geram desconfo   

Outr

cionais (episiotomia), enquanto poucas pesquisas dedicam-se a analisar 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Estudo 

Estudo descritivo de corte transversal e de abordagem quantitativa. As pesquisas 

descritivas objetivam es

escolaridade  

 (POLIT, 2011). 

quanto 

atr de proc os. Esse tipo de pesquisa lida com fatos, q

aquilo que pode se t

es EIROS, 2010 e 

POLIT; BECK; HUNGLER, 2011) 

 

4.2 Local do estudo 

O estudo faz parte de um projeto de pesquisa maior denominado: Maternidade segura: 

es habilitadas pela rede cegonha. Para tanto, 

foram utilizados os dados coletados no pe maio de 2017 na Maternidade 

Escola Assis Chateaubrian e conjuntamente com o 

Faculdade de Medicina (FAMED) e pela Faculdade de ologia e Enfermagem 

(FFOE) da Universidade Fede ). 

A maternidad a e 

g  

te (MEAC, 

2017). 

 

4.3 e Amostra 

e atenderam os 

 conveniente recolher dados de mulheres com 

2 hora -parto, considerando ser um te

 

Para o -se  partos ocorridos 
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no ano de 2016, por meio dos dados contidos nos livros de registro de nascidos da 

maternidade.  

 realizado utilizando-

infinita, descrita abaixo:  

                                                              

Onde:  

n = tamanho da Amostra 

h  

 

 

 

Assim, a amostra foi composta por 151 mulheres, 

vaginais ocorridos no ano de 2016. 

maternidade, com 

e 

50%.  

 

4.4 Coleta de dados 

o 

arto atual.  

do partogram -natal.  

 

4.5 os 

Os da

Statistical Package for the Social Sciences  

Dep dados, procedeu-se 

verifica  e relativa, . 

Em seguida, realizou-
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i-Quadrado de Pear

Chances foi empregada para 

 

descritivas, bem co alor de p encontrado, com seus respectivos rios. 

2009). 

 

4.7 icos 

Assegurando o direito das participantes, a pesquisa foi norteada pela 

O projeto 

 sendo aprovado com mero 1.939.946.    

Todas as participantes foram informadas do objetivo da pesquisa, esclarecidas sobre o 

concordarem em participar, receberam e 

assinaram o termo de consentiment
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No tocante aos dados 

tabela 01 19 

a 24 anos (37,7%), seguida de 25 a 34 anos (35,7%). As faixas menos prevalentes 

corresponderam aos extremos de idade

(19,2%) e maior que 35 anos (7,2%).  

 

Tabela 5- s. Fortaleza, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das estudadas 

(61%

 N                               % 

Idade  

12 a 18 29                           19,2 

19 a 24 57                           37,7 

25 a 34 54                           35,7 

>35 11                           7,2 

Escolaridade  

 9 59                           39 

>9  92                           61 

Renda Familiar  

 937 62                           43,3 

>937 81                           56,6 

  

Do  lar 87                           57,6 

 64                           42,3 

  

Fonte: Dados da pesquisa 
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mulheres que trabalhavam no lar e em mulheres que trabalhavam fora do lar, obtendo um 

resultado de 57,6 e 42,3%, respectivamente. 

vens, com um bom grau de estudo, 

 

Comparando com estudo transversal realizado na mesma maternidade com 553 

mulheres no ano de 2002, pode-

completaram 5 anos de estudo, sendo consideradas pacientes de risco para desempenho 

s 8,4% (17) das adolescentes e 28,5 (96%) das adultas trabalhavam fora de 

casa, e 26,5% (56) e 32,5% (110) respectivamente referiram abandono do emprego por causa 

da gravidez (CASTRO; VIEIRA, 2002). 

 

Tabela 6- . Fortaleza, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte:Dados da pesquisa 

A

foram do sexo feminino, contrastando com 55% do sexo masculino. O valor do Apgar no 

pr -nascidos, a grande 

maioria (58,9%) obteve Apgar 9, seguido dos valores 8 (23,8%), 7 (8,6%), 6 (3,9%) e 5 (2,6).  

 

-nascido 

Sexo N               % 

Feminino 68              45 

Masculino 83             55            

Apgar  

2 1                 0,6      

4 1                 0,6      

5 4                 2,6       

6 6                 3,9       

7 13               8,6      

8 36               23,8        

9 89               58,9      
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Tabela 7- e lacer  

Fortaleza, 2018. 

 o        Valor de P 

Idade (%) Sim (%)  

12 a 18    08 (30)   19 (70)      0,67 

19 a 24    17 (30,4)   39 (69,6)  

25 a 34     21 (40,4)   31 (59,6)  

>35      04 (36,4)   07 (63,6)  

Escolaridade    

 9    23 (40,4)  34 (59,6)      0,2 

>9     27 (30,4)  62 (69,6)  

Renda Familiar    

 937    22 (36)  39 (64)      0,9 

>937    28 (35,9)  50 (64,1)  

    

Do  lar    28 (33,8)  55 (66,2)      0,8 

    22 (34,9)  41 (65,1)  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao analisarmos a tabela 07

entre 

on

35 anos (63,6%), seguido de 25 a 34 anos (59,6%). 

Estudo realizado em Iowa no ano de 2002-

acometimento oi 20-23 anos (13,7%), seguida de 24  27 anos (12,8%) 

e 28-31 anos (11,9%). (ROBERTS, ELY, WARD,2015).  

 Diversos artigos compar  

os notar em um estudo transversal 

 anos, enquanto qu

anos para o grau severo (OLIVEIRA et al, 2014). 

A escolaridade tam
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que dentre as mulheres com nove anos ou menos de estudo, a maioria (59

forma, o 

.  

Albers et al, 1996 traz em seu estudo realizado na 

(UNM) com uma amostra de 3049 que a maior parte delas que 

 

rabalho na integridade perineal, foram dispostas 

tados. Dessa forma, 66,2% 

que trabalham fora do lar. Dessa forma, podem

tores constat

 

(MELLER; SCHAFER, 2011).  

 

Tabela 8- Asso . Fortaleza, 2018. 

 

  Lacerado Episiotomia Valor P 

Renda      0,03 

 937 22 39 1  

>937 27 44 10  

Fonte:Dados da pesquisa 

igual a 937 e maior que 937 por se 

h

- s, pois, ao analisar o grupo de mulheres com a renda 

elhante, com 64,1% das mulheres do grupo possuindo 

 

  relativas a 

integridade  8), observamos uma 

maior pre
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processo  

 

, 

 

 

Tabela 9- . Fortaleza, 

2018. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 9 

23,1% (n=18) que veram. As 

com 47,1% (n=32) de integridade perineal. 

77,3% (n= , contr

de integridade.  

significante entre o  

Paridade o perineal Valor de P 

  Sim 0,002 

 18- 23,1% 60- 76,9%  

 

32- 47,1% 36- 52,9%  

   0,008 

Primigesta 15- 22,7% 51- 77,3%  

Secundigesta ou 

multigesta 

35- 43,8% 45- 56,2%  

    

Fonte: Dados da pesquisa 
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(ALBERS, 2006; KUDISH, 2008) no presente estudo verificou-se que quanto maior o 

 da 

integridade perineal, cuja plausibilid

RIESCO, 2011).  

a paridades com os tipos de a  e episiotomia) 

 (RIESCO, 2011). 

Tabela 10- As p  

Fortaleza, 2018.  

Apgar  Valor de P 

 (%) Sim (%)                          0,01 

7 2(100%) 0  

8 2(10%) 18(90%)  

9 41(35,6%) 74(64,4)  

10 4(50%) 4(50%)  

Fonte:Dados da pesquisa 

 

e no primeiro e no quinto minutos de vida (CHAVES, 

2005). 

Apgar inferior varia de acordo com 

, 

 (CUNNINGHAN, 2014).  

sultados, foi utilizado o minuto 5 

ro, 

o apgar 8 resultou em 90 de integridade, o apgar 9 
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tatisticamente significante 

(p=0,01

perineal.  

Estudos mostram que no grupo de RN com Apgar < 7 situam-

muito baixo peso e 48% daqueles de extremo baixo peso. 

inte

3.300g.  

seu estudo, Riesco 2011 indicou 2,1 vezes iotomia nos 

-fetais, que pode 

levar o profissional a realizar o procedimento com a finalidade de abrevi

expulsivo do parto. (RIESCO, 2011).  
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-se, 

quanto ao perfil , que 19 a 24 anos, com escolaridade 

acima de 9 anos de estudo, renda familiar maior que 937 reais e trabalhadoras do lar. 

-nascidos, verificou-

feminino e apgar 09 no primeiro minuto de vida.  

Sobre o perfil das mulheres que ti

de maior que 09 anos de estudo e tralhadoras fora do 

rados com a 

, po -se da mesma maneira em outros estudos, 

concluindo-  perineal. 

-se estatisticamente significante 

quando analisada somente com o 

separadamente, esta mostrou-se relacionada. Admite- que possuem a 

renda maior que 937 rea iotomia em 

cientes com menor renda.  

ineal, temos que, 

al, ou seja, mulheres p paras ou primigestas possuem um 

maior risco de interferir na integridade perineal, fato esse que se explica pela baixa 

 

 d mos que a paridade e quantidade 

lheres 

esse que se explica pela baixa elastici res que nunca pariram. 

-nascido, o estudo mostrou que o apgar 

-

RNs com apgar abaixo de 7 s

 peso com a 

 

 

 

 



40

 

S 

 

AIGMUELLER T, et al. Guidelines for the management of third and fourth degree perineal 

tears after vaginal birth from the Austrian Urogynecology Working Group. Int Urogynecol J. 

[S.l], v. 24, n. 4, 2016. 

 

 ALBERS, L.L et al.  Factors related to genital trauma in normal spontaneous vaginal births. 

Birth. New Mexico. Vol 33, n. 2, jun, 2006.  

ALBERS, L.L. Factors related to perineal trauma in childbirth. Journal of nurse-midwifi. 

v.41 n.04, Jul./Ago. 1996.  

 

American College of Obstetricians and Gynecologists. Prevention and management of 

obstetric lacerations at 

Birth-Related Trauma. American Journal of Medical Quality, Vol. 22, No. 5, Sep/Oct 2007.  

 

de dezembro de 2

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html>. 

Acesso em: 25 jun.. 2018. 

BRASIL. DATASUS. Nascidos vivos

 de parto: vaginal, 2016 [c : 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def 

 

CAROCI, A.S, et al. o normal em mulheres 

Rev enferm UERJ. Rio de Janeiro, v. 22, n.3, 2014. 

 

CASTRO, A.N.F. Perfil das gestantes atendidas na maternidade escola Assis 

 104 f. 

do)- 

 

 

CHAVES, Netto H.  



41

 

CROSSETTI, M.G.

lh a Enferm.  Porto Alegre (RS), v. 33, n.2,jun 2012. 

 

CUNNINGHAM, F.G. et al. Williams Obstetrics. 24th ed. New Work. McGraw-Hill;2014. 

Field, A. Discovering Statistics Using SPSS. 3rd Edition, Sage Publications Ltd., London, 

2009. 

 

FONSECA, S.C. Desigualdades no -natal em cidade do Sudeste do Brasil. Cien Saude 

Colet. [S.l], v. 19, n.7, 2013. 

 

GIL, D. C. Como elaborar projetos de pesquisa  

Metodologia da pesquisa- Um guia 

. Itabuna, Bahia: Via Litterarum, 2010. 

 

KUDISH, B; SOKOL, R.J; KRUGER, M. Trends in major modificate 

 Med J. 132, n. 4, 2014. 

 

MELLER, F.O; SCHAFER, A.A. Fatores associados ao tipo de parto em mulheres brasileiras: 

PNDS 2006. oletiva. [S.l.], v. 16, n. 9, 2011.  

 

Texto Contexto Enferm p.758-64, Out-Dez. 2008. 

MONTEIRO MVC, et al. Risk factors for severe obstetric perineal lacerations. Int 

Urogynecol J. Belo Horizonte, v 27, n 01, 2016.  

 

 MONTENEGRO, C.A.B, REZENDE Filho J. Rezende  

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2017. 

 

OLIVEIRA, L.S, et al. Perineal trauma after vaginal delivery in healthy pregnant women.  

 

PINHEIRO, A. - uma 

partilhada , 2012. 



42

 

POLIT, D. F.; BECK, C. T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem

 

 

RIESCO, M.L.G, et al. Episiotomy, laceration and perineal integrity in spontaneous deliveries: 

analysis of factors associated. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n.01. jan/mar 2011. 

risk factors for severe perineal trauma. Int J. Gynaecol Obstet. USA, vol. 102, n.02, Ago. 

2008. 

 

ROBERTS, L.L; ELY, J.W; WARD, M.M. Factors Contributing to Maternal. 

 

SAMUELSSON E. A prospective observational study on tears during vaginal delivery: 

occurrences and risk factors. Acta Obstet Gynecol Scand. [S.l], v. 81, n.01, 2002.  

 

SILVA, N.L.S, et al. Dis Rev enferm 

UERJ. Rio de Janeiro, v.21, n.1, 2013 

vaginal delivery. ACOG Practice Bulletin No 165. Obstet Gynecol 2016; 128: e1. 

 

WEBB, S; SHERBURN, M; ISMAIL, K.M.K. Managing perineal trauma after childbirth. 

BMJ. 2014 [cited 2018 April 30] 349(g6829): 1-10. Available from: 

htt://dx.doi.org/10.1136/bmj.g6829. 

 

 

 

 

 

 

 



43

 

 

 

NDICES 

 

 

  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Data: da Entrevista: 

____/____/2017      

: 

1. Maternidade: (      ) 

 [1-MEAC  2-HMSVP-Barbalha 3-Santa Casa de Mi de Sobral] 

 

NOME: 

Contatos: Telefone                                                  

                 E-mail: 

 

[1-Risco habitual; 2-Alto risco]. Em caso negativo, passe ao item 4.  

31. COM  [1-Sim; 2-  

 

4. IDADE:                                                                          

5. ESTADO CIVIL: (     ) [1-com companheiro; 2  sem companheiro]          

6. ESCOLARIDADE: (                               ) anos de estudos completos                         

 

7. /ETNIA: (    )  

[1-branca; 2-preta; 3-parda; 4-amarela; 5-

 

                                                 

[1- Pre- -Diabetes gestacional; 3- ; 4- 5-

 Deslocamento da placenta 7-Outros: especificar] 
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9.  

10. QUAL A SUA  

11 NO: (     )  

[1-Sim 2- Qual(is): 

12. RENDA FAMILIAR TOTAL: (___________________ reais)   

[1- - - 

-                         

13. QUANTAS PESSOAS DEPENDEM DESSA RENDA? (               ) 

14. COM QUEM MORA: (         ) [1-sozinha; 2-companheiro; 3-com familiares 4-com 

companheiro e filhos; 4-outros]               

15  

16. TIPO DE MORADIA: (        )  [1- -alugada; 3 cedida; 4- outras]                     

17. NA: (para moradoras de rua)                    

19    )  [1- - -cultos afro-brasileiro (umbanda, 

- -Outro grupo religioso-Qual?;                     

6- Ausente]                                                                            

20. FUMANTE: (        ) [1-Sim; 2- -Ex-fumante; 4-fumante passiva (se reside ou 

trabalha no mesmo ambiente com outros fumantes)] 

21  

22 BEBIDA ALCOOLICA: (      ) [1-Sim; 2-  

23  NSUMO DE BEBIDA ALCOOLICA: (     )  

[1-Mais de duas vezes por semana 2-Finais de semana 3-Raramente, 4-Deixei de beber por 

causa da gravidez] 

DAD -  

24. PESO:                  Kg                                                                                          

25. ALTURA:                        m                                                                                

26 PARTO (    )  ABORTO (    )                                                                                    

27  

28  

 [1-baixo peso (menor que 18,5) 2-adequado (18,5-24,9) 3-sobrepeso (25-29,9) 4-

obesidade (maior ou igual a 30,0)]                                                                                                                    

29. PARTOS VAGINAIS: 

30. PARTOS CESARIANOS: 
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31  

32  

33 -NATAL: 

34          

35. ANTECEDENTES -nenhum; 1-diabetes; 2-HAS; 3-glaucoma; 4-

obesidade; 5-  outros] 

36  

[0-Nenhum; 1- - - -outros] 

37  

[0-nenhum; 1 endometriose; 2 miomas; 3 -outros] 

38

[1-Sim; 2-  

39  

[1-Pre-eclampsia; 2-Diabetes gestacional; 3-Placenta previa; 4-Ameaca de aborto; 5-

Polidramnio; 6-Oligodramnio; 7-Outras ________________) 

40                         

41 ARTO: (        ) [1-Abdominal; 2-Vaginal] 

42. VIA DE PARTOS ANTERIORES: P1(    ); P2(     ); P3(     ); P4(     ); P5(      ). [1-

Abdominal; 2-Vaginal) 

43  

44 PARTO: 

44. AMAMENTOU EXCLUSIVAMENTE OS OUTROS FILHOS? (     ) [1-Sim; 2-

(Em caso negativo, passe ao item 46) 

45 - -durante 

-Entre 1 e 2 meses; 4-2 a 4 meses; 5- )outros, especificar 

-NATAL 

46. TI -NATAL: (     ) [1-SUS; 2- -Particular; 4-

 

47 -Sim; 2- : 

48 -Sim; 

2-  

49  

50 -NATAL: [1  Enfermeira; 2   
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51. IDADE G  

52 -Sim; 2-  

53  

54 -Sim; 2-  

55. TEMPO DE BOLSA ROTA: 

56. C -Sim; 2-  

DADOS DO PARTO 

57. : 

58. HORA DO PARTO: (_________) horas e minutos 

59. PROFISSIONAL QUE ASSISTIU O PARTO: (    )  

[1- -Enfermeiro; 3- Enfermeira; 4-Parteira; 5-Enf. Obstetra; 6-Outro: 

_______________] 

60  

62 -Primeiro grau; 2-Segundo grau; 3-Terceiro grau; 4  

Quarto grau; 5   

-NASCIDO 

63. PESO AO NASCER: 

64. ESTATURA: 

65. SEXO: (       ) [1-Feminino; 2-Masculino] 

66.  

67  

68  

69. APGAR: (       ) 1- - -  

70. O RN PRECISOU DE CUIDADOS ESPECIAIS NO NASCIMENTO: 

     (     ) [1-Sim; 2-  

71

-Sim; 2-  . Motivo:  
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B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 
O (A) Senhor (a) sendo convidada a participar da pesquisa: 

 
HABILITADAS PELA REDE CEGONHA, 
Pinheiro e promovida pelo Departamento de Enfermagem da Universidade Federal d

-   
A pesquisa tem como objetivo a

necessidade de col
 

infantis. 

ques
das maternidades em busca da melhoria dos indicadores maternos e infantis.  

a 

 que trabalha ou estuda.  o (a) Senhor (a) 
utilizadas apenas para essa pesquisa sem recebimento de   Suas 

  

utilizados na mesma, pode procurar a  
 
 
 
 

 

 

 Eu, 
_____________________________________________________________ declaro que 

 
Sendo que:     (       ) aceito participar___.             (       aceito participar 

Fortaleza, de _____________________ de 2016 
 

_________________________________________________________________ 
Assinatura do (a) Participante 

 
 O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comi esquisa da 

Maternidade Escola Assis Chateaubriand (CEP/MEAC/UFC) que funciona na Rua Prof. Costa Mendes, 1608. 
, Fortaleza-CE, CEP: 60430-140. telefone (85)3366-8045, e-mail 

msp@ufc.br.  Se ne  p  entrar em contato com esse  objetivo assegurar 
 na  humanos. 

 

Nome: Cinthia Gondim Pereira Calou  

 

 , Fortaleza - 


