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1. RESUMO 

Considerando que a episiotomia rotineira pode ser uma prática prejudicial à 

mulher. Este estudo visa descrever as consequências físicas e psico emocionais da 

episiotomia rotineira para a mulher. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

utilizando artigos publicados nos últimos 10 anos. Os resultados abordam 

consequências relacionadas aos aspectos psico emocionais, dor, interação com o 

RN e familiar, comorbidade e sexualidade. 

2. INTRODUÇÃO 

A episiotomia é um procedimento cirúrgico realizado no segundo momento do 

parto, que consiste em uma incisão no períneo, feita com tesoura ou bisturi, 

abrangendo a pele, tecidos subcutâneos e a musculatura, tendo como finalidade 

ampliar a abertura vaginal para facilitar a saída do feto durante o parto normal 

(REZENDE, 2005). 

Baseado em evidências científicas, recomenda-se o uso restrito da 

episiotomia e seu uso rotineiro e liberal é considerado uma prática claramente 

prejudicial, sendo indicada somente em cerca de 10% a 15% dos casos. Entretanto, 

a técnica ainda é utilizada rotineiramente em 90% dos partos vaginais ocorridos nas 

instituições brasileiras (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1996). 

Temos observado que muitos profissionais insistem em realizar a episiotomia 

rotineira sem considerar os critérios para sua escolha. Porém, quando este 

procedimento é realizado de forma não seletiva pode resultar em riscos e 

consequências negativas para a mulher. 

Assim, consideramos necessário que os enfermeiros obstetras revejam seus 

conceitos em relação à episiotomia rotineira. 

3. OBJETIVO 

Descrever as consequências físicas e psico emocionais da episiotomia 

rotineira para a mulher. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, construída a partir de materiais, como 

livros e artigos científicos, publicados no período de 2006 a 2014. 

Foram consultados os bancos de dados eletrônicos LILACS e SCIELO. Na 

investigação bibliográfica foram utilizadas as palavras-chave: epsiotomia, saúde da 

mulher, sexualidade, dispareunia, vida sexual pós-parto, humanização do parto. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

A episiotomia deve ser indicada em casos específicos, como sofrimento fetal, 

progressão insuficiente do trabalho de parto e ameaça de lesão perineal de terceiro 

grau (incluindo lesão de terceiro grau em parto anterior) (OMS, 1996), gestações 

precoces, rigidez do tecido perineal e em multípara com episiotomia anterior 

(SANTOS et al.,2008), prematuridade, períneo pouco distensível, exaustão materna, 

uso de fórceps e apresentação pélvica (MOUTA et al., 2008), macrossomia e 

leucorréia (SILVEIRA; RIESCO, 2008).  

 Levando em consideração as indicações supracitadas, a episiotomia deve ser 

utilizada de forma específica e seletiva, de acordo com a necessidade da 

parturiente. Os fatores de riscos de cada mulher devem ser avaliados para que o 

uso desse procedimento ocorra com moderação (CREPALDI; MAGALHÃES, 2007).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Relacionamos à seguir as consequências que a episiotomia pode causar na 

vida da mulher quando não realizado de forma seletiva. 

1) Consequências psico emocionais: 

A episiotomia constitui-se em uma violência para a mulher, pois afeta sua 

integridade corporal, comprometendo o estado psíquico emocional e violando o 

direito de controle sobre o seu próprio corpo (MOUTA; ARAUJO; PROGIANTI, 

2008). 

2) Consequências da dor no puerpério imediato e tardio: 

A dor e os incômodos físicos são queixas constantes das puérperas, o que 

limita ou dificulta a realização de atividades básicas, como as eliminações 

fisiológicas, deambulação precoce, retorno as atividades sexuais, além de ardência, 

prurido e inflamação no local (COSTA et al.,2012; MOUTA et al., 2008). 

3) Consequências na interação da mulher com o RN e com seus 

familiares: 

A amamentação torna-se uma tarefa difícil e pouco afetiva, a mulher evita 

este momento, devido às posições que lhe causam dor e desconforto. Se sente 

impotente e incapaz fisicamente de cuidar bem do seu filho ocasionando sensações 

como medo, estresse ou rejeição, o que podem gerar conflitos com os familiares que 

dividem com ela a responsabilidade do cuidar (SANTOS et al., 2012). 
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4) Consequência relacionada às comorbidades: 

Excessiva perda de sangue, formação de hematomas e infecções podem 

ocorrer no local da epsiotomia (COSTA et al.,2012). 

5) Consequências na sexualidade: 

É um desafio, pois a maioria refere dor e incomodo durante o ato sexual, o 

que pode acarretar alterações na intimidade do casal, chegando ao ponto da mulher 

evitar ter relações sexuais (LIMA et al.,2013; MOUTA; ARAUJO; PROGIANTI, 2008). 
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