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RESUMO 
 

A hospitalização da mulher se tornou um hábito em nossa sociedade, no 
momento do parto e nascimento, nas últimas décadas e com isso a assistência à 
mulher vem sofrendo alterações e mudanças no cenário de nascimento. Atrelado a 
este fato está a perda de autonomia da mulher em relação ao seu próprio corpo. 
Dentre as intervenções introduzidas na prática obstétrica encontramos a episiotomia 
que vem sendo realizado rotineiramente durante o parto sem haver qualquer 
questionamento da mulher. Realizou-se estudo exploratório com abordagem de 
natureza qualitativa entrevistando vinte mulheres voluntárias, puérperas, incluídas 
através de amostragem intencional, submetidas à episiotomia/rafia, com pelo menos 
18 anos, não importando raça, cor e número de filhos, independente do tempo que 
decorreu o procedimento, internadas no alojamento conjunto em uma Maternidade 
Municipal do município de Niterói. Os objetivos da pesquisa foram: identificar se as 
mulheres receberam algum tipo de orientação à cerca da episiotomia/rafia; verificar 
o significado da episiotomia/rafia para essas mulheres; apresentar as dificuldades 
vivenciadas por elas durante e após a realização do procedimento no corpo delas e 
propor ações de enfermagem que minimizem os transtornos decorrentes da 
episiotomia/rafia. Os dados foram coletados e gravados em aparelho celular, 
posteriormente transcritos e analisados, agrupando-se as falas e categorizando-as 
em unidades temáticas. Os resultados apontam: o desconhecimento das mulheres 
em relação aos aspectos que norteiam e envolvem a episiotomia/rafia; uma visão 
distorcida do que vem a ser a episiotomia e de sua finalidade; ausência de 
orientações acerca do procedimento e dos cuidados necessários; perda de 
autonomia da mulher no processo de parto e nascimento e o fortalecimento da 
episiotomia/rafia como prática rotineira. As mulheres não guardam significado da 
episiotomia/rafia, pois os profissionais de saúde não se comprometem em preparar 
essas mulheres para o parto normal e muito menos para a realização da 
episiotomia/rafia. É importante reforçar a necessidade de se rever os ensinamentos 
sobre a episiotomia/rafia no ensino obstétrico de enfermagem, onde deve ser feito a 
valorização das práticas não invasivas no processo do parto e nascimento ao invés 
da realização dessa intervenção. A enfermagem está presente na assistência geral e 
na específica de atuação no parto, por isso temos o dever de oferecer uma 
assistência de qualidade e dar condições para que ela possa lidar com as 
transformações que ocorrem em seu corpo no parto e no puerpério, proporcionando 
a ela um parto seguro, prazeroso e natural e um puerpério agradável e confiante 
dela mesma. 
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ABSTRACT 
 

 The hospitalization of the woman became a habit inour society, at delivery and 
birth in recent decadesand with this assistance the woman has undergonechanges 
and changes in the scenario of birth. This fact is coupled to the autonomy of women 
regarding their own body. Among the interventions introduced in obstetric pratice 
found episiotomy being performed routinely during labor without having any 
questioning oh the woman. We conducted an exploratory study with a qualitative 
approach by interviewing twenty volunteer women, postpartum women, including 
through intentional sampling, underwent episiotomy/suture, with at least 18 years, 
regardless of race, color and number of children, regardless of the time elapsed the 
procedure, admitted in a rooming-in Municipal Maternity Hospital in the city of Niterói. 
The research objectives were: to determine whether women received some guidance 
about the episiotomy/suture; check the meaning of episiotomy/suture for these 
women; presenting the difficulties experienced by them during and after the 
procedure in their body and propose nursing actions that minimize the inconvenience 
resulting from episiotomy/suture. Data were collected and recorded on cell phone, 
then transcribed and analyzed by grouping the lines and categorizing them into 
thematic units. The results showed: the lack of women in relation to the aspects that 
guide and involve episiotomy/suture, a distorted view of what becomes of episiotomy 
and its purpose, lack of guidance about the procedure and the necessary care, loss 
of autonomy of women in labor and birth process and the strengthening of 
episiotomy/suture as a routine practice. Women do not hold meaning of 
episiotomy/suture, because health professionals do not undertake to prepare these 
women for normal childbirth, much less to perform the episiotomy/suture. It is 
importante to reinforce the need to reform the teaching on episiotomy/suture in 
obstetric nursing education, which should be done the valuation of non-invasive 
practices in the process of labor and birth rather than the realization of this 
intervention. Nursing care is present in general and specific performance in delivery, 
co we have a duty to provide quality care and provide conditions so that it can deal 
with the transformations that occur in your body in childbirth and the postpartum 
period, providing her a safe delivery, pleasant and natural and a puerperium pleasant 
and confident of herself. 
 

 

 

Keywords: Episitomy. Women. Nursing. Watch out. 
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    Parir 
 

“Sou mulher, sou mãe, sou deusa, 
e assim mereço ser cuidada. 
Se parir faz parte da natureza 

que esta força seja respeitada....” 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A hospitalização da mulher se tornou um hábito em nossa sociedade no 

momento do parto e nascimento nas últimas décadas. E a assistência à mulher 

nesta fase vem sofrendo alterações tecnológicas e terapêuticas, sendo uma delas o 

intenso valor ao processo de medicalização, provocando mudanças no cenário de 

nascimento.  

Atrelado a este fato está a perda da autonomia da mulher em relação ao seu 

próprio corpo: desejos, hábitos e decisões são transferidos, compulsoriamente, para 

os profissionais de saúde que estão presentes neste momento, deixando a mulher 

de ser a condutora do parto e,  assim sendo, alvo de muitas intervenções 

desnecessárias. Portanto, ela não vive mais este momento como um processo 

natural ou fisiológico, ela entende ficar dependente de alguém que lhe diga o que 

fazer e por ela tomar decisões (BRASIL, DOSSIÊ HUMANIZAÇÃO DO PARTO, 

2002). 

 Dentre as intervenções introduzidas na prática obstétrica encontramos a 

episiotomia, definida como uma incisão cirúrgica realizada para ampliação da 

abertura vaginal ou períneo da parturiente no período expulsivo do trabalho de parto, 

requerendo sutura para sua correção. É um procedimento muito usado para “facilitar 

a saída do bebê, prevenir a ruptura do períneo e o suposto afrouxamento vaginal 

provocado na passagem do feto pelos genitais no parto normal” (BRASIL, DOSSIÊ 

HUMANIZAÇÃO DO PARTO, 2002, p.32) dentre outras possibilidades. 

 Este procedimento, de acordo com Santos (2004, p.32) vem sendo realizado 

rotineiramente durante o parto sem haver qualquer questionamento da mulher em 

relação à sua preferência e, muito menos dos profissionais que assistem ao 

nascimento. Considera-se que deve ser usado em “cerca de 10% a 15% dos casos”, 

mas ela é praticada em mais de 90% dos partos hospitalares na América Latina, o 

que nos permite entender que anualmente milhões de mulheres têm suas vulvas e 
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vaginas cortadas e costuradas sem qualquer indicação médica” (BRASIL, DOSSIÊ 

HUMANIZAÇÃO DO PARTO, 2002, p.32). 

 Desta forma, existe a necessidade de não mais ser realizada como um 

procedimento de rotina. A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1996) determina 

algumas situações indicativas para o uso da episiotomia, como: sinais de sofrimento 

fetal, progressão insuficiente do parto e ameaça de laceração de terceiro grau 

(inclusive em parto anterior). Sempre o profissional faz avaliação subjetiva e deve, 

também, atentar para o custo-benefício para cada mulher, além dele mesmo estar 

consciente de sua capacidade profissional e estar ciente do uso limitado deste 

procedimento, ele tem que compartilhar a real necessidade de realizá-lo junto á 

mulher. 

Esta questão pode ser reafirmada por vários estudos que evidenciam a falta 

de fundamentação científica dos benefícios dessa prática (episiotomia) como um uso 

rotineiro, até chegando a ser declarado que sua realização pode trazer complicações 

no intra e pós-operatórios. Neste sentido, algumas vezes certas complicações se 

fazem presentes: edema, hemorragias, dor no pós-parto, ruptura do esfíncter anal, 

lacerações de III e IV graus no tecido da vulva, tornando-se lesões de longo prazo 

com grandes desconfortos às mulheres (CARROLI e MIGNINI, 2009). 

 Ao refletir sobre este assunto, surgiu o seguinte problema investigativo: Qual 

é a percepção das mulheres à cerca da episiotomia? Então, delimitei como objeto de 

estudo: a percepção que as mulheres submetidas à episiotomia/rafia têm sobre este 

procedimento. 

 Assim, surgiram algumas inquietações tais como: será que as mulheres 

recebem orientações a respeito do que vem ser a episiotomia/rafia? Como foi para 

ela o momento do procedimento? O que elas sentiram durante e após a realização 

do corte? Isso trouxe conseqüências em suas vidas? Que tipo de ajuda ela gostaria 

de receber da enfermagem sobre isto? 

No sentido de atender a esses questionamentos tracei como objetivo geral 

deste estudo: Conhecer a percepção das mulheres sobre a episiotomia/rafia e suas 

conseqüências para a vida dela.  

Como desdobramento os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos: 

Identificar se as mulheres receberam algum tipo de orientação à cerca da 

episiotomia/rafia; Verificar o significado da episiotomia/rafia para essas mulheres; 

Apresentar as dificuldades vivenciadas por elas durante e após a realização do 
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procedimento no corpo delas e propor ações de enfermagem que minimizem os 

transtornos decorrentes da episiotomia/rafia. 

Entende-se que a Enfermagem é uma profissão que tem um papel 

fundamental em educação e saúde diante do indivíduo, família e comunidade. 

Contudo, o compartilhamento dos eventos gravídico-puerperais entre os 

profissionais e a mulher, pode promover segurança e minimizar a ansiedade gerada 

por momentos inoportunos e sua aceitabilidade a estes.  

Pensam-se que para que seja possível o “empoderamento” das mulheres, isto 

é, para que elas assumam dignamente suas autonomias sobre seu próprio corpo, 

seus direitos reprodutivos e sexuais, seu poder de decisão no momento do trabalho 

de parto e nascimento faz-se necessário a educação e preparo para o parto, 

esclarecendo ser este um processo fisiológico, natural e humano. 

Então, nesse contexto, surgiu a motivação do estudo. Pois, me lembrando da 

vontade de vivenciar o momento do nascimento junto a uma parturiente de forma 

mais humanizada durante o ensino teórico-prático da disciplina Saúde da Mulher II 

isto infelizmente não ocorreu. O que presenciei foi um parto cheio de intervenções, 

inclusive com a realização da episiotomia sem que a mulher em nada opinasse. 

Com isso, ficou aparente a perda de autonomia dela e a subordinação da mesma ao 

profissional que realizava o parto, que deixou de lado a cidadania da mulher e o que 

ela estava sentindo, decidiu sozinho o que fazer e a deixou sem opção. 

É necessário pensar de forma mais efetiva nessa questão para que se tenha 

uma contribuição significativa na preservação da integridade emocional e física da 

parturiente, respeitando a individualidade feminina, os direitos humanos das 

mulheres e a prática da obstetrícia baseada na evidência científica, garantindo um 

parto mais seguro e com melhores resultados maternos e perinatais (SANTOS, 

BOLANHO, MOTA, COLEONI e OLIVEIRA, 2008). 

 “Visto que a humanização da assistência tem por objetivo uma melhor 

qualidade da assistência e a satisfação da mulher no seu ciclo gravídico-puerperal, 

valorizando-a e fazendo com que a mesma exerça um papel ativo no seu próprio 

processo de parturição” (Santos, 2004, p.33). Esta proposta nos remete à 

necessidade de (re) visitarmos nossas práticas assistenciais e relacionais no sentido 

de abandonar aquelas que não fazem sentido algum, mas que as vezes realizamos. 

 Este trabalho vem contribuir para discussão acerca da episiotomia realizada 

de forma rotineira, questionando e repensando a necessidade de sua prática na 
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obstetrícia, levando-se em consideração seus benefícios e desvantagens, para que 

seja possível a implementação de um cuidado mais humanizado no processo de 

parturição. 

 Apesar de todos os questionamentos apresentados por muitos estudos sobre 

a validade da episiotomia rotineira na prática obstétrica, a OMS (BRASIL, 

ASSISTÊNCIA AO PARTO NORMAL, 2000) mostra que a prevalência deste 

procedimento ainda é muito elevada e variada. Isto depende da cultura da região do 

mundo. Ela é empregada em 62,5% do total de partos nos Estados Unidos e em 

cerca de 30% na Europa, sendo que na América Latina vem sendo realizada como 

intervenção de rotina em toda primípara e em parturientes com episiotomia prévia, 

chegando aos 90% no Brasil. 

 Para as clientes este estudo contribuirá no esclarecimento de seus direitos 

enquanto mulher e parturiente, de maneira a favorecer a participação da mesma na 

tomada de decisões a cerca dos cuidados de sua saúde no cenário de nascimento, 

para que diminua essa autoridade exercida pelos profissionais de saúde sobre seu 

próprio corpo. 

Tal proposta de pesquisa se insere no Núcleo de Pesquisa e Extensão em 

Atenção à Saúde Integral da Mulher, Criança, Adolescente e Coletiva, do 

Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica na linha de pesquisa 

de no 1- Atenção à saúde dos seres humanos, no ciclo vital, nas dimensões do 

cuidar /cuidado na saúde e no Grupo de Pesquisa/CNPq relativo à Saúde da Mulher 

e do Recém nato, liderado pela orientadora da pesquisa, Dra Helen Ferreira. 

Neste sentido, propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da 

pessoa, família e comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O 

processo do cuidar a partir do uso de tecnologia dura gera produção de 

conhecimento e promoção da saúde. Com este estudo permite-se uma assistência 

sistematizada e mais digna para a mulher no sentido de respeitar a dignidade e 

cidadania dela 

 Este estudo vem contribuir também para minha aproximação com a temática, 

reforçando a necessidade de estar sendo abordada ainda na graduação, devido 

seus diversos aspectos influenciadores na saúde da mulher. Para que, enquanto 

Enfermeiros, seja possível a compreensão do mesmo, tornando-nos profissionais 

mais reflexivos e capazes de preparar a mulher para os eventos do ciclo gravídico-

puerperal, tornando a relação profissional e a mulher mais simétrica e efetiva. 
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Admite-se que ao ouvir as mulheres puérperas episiotomizadas ter-se á uma 

dimensão possibilitadora de nova perspectiva de cuidar da mulher, pois se dará voz 

àquela que pouco se coloca sobre o momento da episiotomia/rafia e suas 

consequências. Assim, a enfermagem irá conceber atenção humanizada e 

especifica para este momento. 
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“....Respeitada pelos homens e por mim mesma, 
pois fazemos a humanidade crescer. 

Que as césares, induções, tecnologia, 
sejam usadas com magia e saber.... 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 Historicamente a assistência ao parto era feita nas próprias residências das 

parturientes, sendo realizado pelas parteiras que não obtinham nenhum 

conhecimento científico, porém com saberes práticos que permitiam a mulher ser 

assistida em seu domicílio e sem intervenções medicamentosas. 

Mas, a partir da década de 40, no século XX, houve a intensificação da 

hospitalização da mulher para o parto, ocorrendo a medicalização e o controle do 

período gravídico-puerperal pelas instituições de saúde, com conseqüente 

submissão da mulher, deixando a mesma de ser a protagonista do processo 

parturitivo. Além disso, há a perda de autonomia e privacidade, a mulher é 

separada da família e lhe é oferecido práticas intervencionistas, que são 

realizadas sem o seu consentimento e esclarecimento, fazendo com que o parto 

deixe de ser um processo fisiológico natural (MOURA et al, 2007, p.452-453). 

Um desses procedimentos “entendidos” como facilitadores do nascimento é 

uma incisão realizada a partir do períneo da mulher para propiciar um 

alargamento do intróito vaginal e vagina materna para que ocorra a passagem da 

cabeça do bebê, chamado de episiotomia. 

Falou-se em episiotomia pela primeira vez no ano de 1872 no século XVIII, 

na Inglaterra por Felding Ould, que defendia seu uso quando realmente 

necessário, como um auxílio em partos laboriosos. Até então, a incisão era 

realizada em linha média, mas em 1847 surgiu a modalidade médio-lateral 

através do Professor Dubois na França. Em 1857 Carl Braun criou o termo 

episiotomia (TOMASSO et al., 2002, p.115-21; LABRECQUE et al., 2000, p.43-

50). 

Ela era realizada de forma criteriosa até o início do século XX, foi em 1918 

com o obstetra Pomeroy, que começou a ser defendida como um procedimento 
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rotineiro, ele publicou um artigo cujo título era “Deveríamos cortar e reparar o 

períneo de todas as primíparas?”. Seu uso rotineiro foi justificado através da idéia 

de que o corte diminuía o trauma contra o assoalho pélvico e perineal, além de 

dar à mulher de volta a condição virginal (TOMASSO et al., 2002, p.115-21; 

LABRECQUE et al., 2000, p.43-50). 

Em 1920 foi defendido na Sociedade Americana de Medicina, por Joseph 

DeLee a realização da episiotomia médio-lateral precoce diante da utilização do 

fórceps profilático, apresentando o conceito de parto como processo patológico, 

tornando-se então um procedimento de rotina. Mesmo não havendo nenhuma 

pesquisa que confirmasse as evidências apresentadas por DeLee, elas foram 

aceitas e a episiotomia continuou como rotina baseada nas seguintes alegações: 

“salvar a mulher do esforço do parto e do período expulsivo longo; preservar a 

integridade da musculatura pélvica e do intróito vulvar; evitar as pressões que o 

assoalho pélvico causa ao cérebro do bebê; e prevenir prolapso uterino, ruptura 

de quarto grau e condições virginais restabelecidas” (TOMASSO et al., 2002, 

p.115-21). 

 Os profissionais ligados à obstetrícia foram muito influenciados por 

Pomeroy e DeLee, adotando o uso da episiotomia na assistência ao parto, que 

até os dias atuais é ensinado pela obstetrícia brasileira como uma conduta bem 

estabelecida e aceita, de forma quase que indispensável nas primiparturientes e 

nas multíparas que já sofreram a episiotomia anteriormente (REZENDE, 2005, 

p.1-27). 

 Foi em meados da década de 1980 que começaram a surgir pesquisas 

contra ao que DeLee afirmava, questionando a real necessidade e eficácia do 

procedimento como rotina, não se encontrando evidências científicas suficientes, 

recomendado sua abolição de forma rotineira.  

A partir destes estudos a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1996 

criou o Manual Técnico para Atendimento ao Parto e Nascimento, onde a 

episiotomia é referida ser útil em casos de sinais de sofrimento fetal, progressão 

insuficiente do parto e ameaça de laceração de terceiro grau (inclusive em parto 

anterior). 
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Não há justificativa para a episiotomia de rotina: ela não traz 
benefícios para a mãe nem para o bebê, aumenta a necessidade 
de sutura do períneo e o risco de complicações no sétimo dia pós-
parto, trazendo dor e desconforto desnecessários. Além disso, a 
rigidez do períneo geralmente é conseqüência de uma episiotomia 
anterior (GOER, 1995). 

 

 Um estudo realizado por Alves e Silva (2000) mostra que na América 

Latina entre 1995 e 1998 nove entre dez primíparas que tiveram parto normal 

hospitalar sofreram episiotomia. No Brasil, essa taxa foi de 94,2%, sendo esta 

proporção semelhante para hospitais públicos e privados, hospitais gerais e de 

referência, e atendimento por médicos ou obstetrizes. Somente com o 

procedimento de rotina desnecessário, na América Latina, vem se desperdiçando 

US$ 134 milhões anualmente, sem os custos adicionais das complicações que 

podem ocorrer. 

 Um fator que contribui para o aumento da taxa de episiotomia é manter a 

mulher deitada durante o processo de parturição, pois isso implicará no aumento 

da duração do trabalho de parto e do risco de sofrimento fetal, já que diminui a 

intensidade e eficácia das contrações, além da compressão da veia cava inferior, 

diminuindo o fluxo sanguíneo de oxigênio para o feto. E assim, tem-se o aumento 

da tensão e da dor, que estimula um maior número de intervenções, como a 

analgesia e conseqüentemente a episiotomia (DINIZ, 1999, p.27-28). 

Episiotomia é uma incisão cirúrgica na região da vulva, podendo ser feita 

com lâmina de bisturi ou tesoura. A incisão costuma ser feita quando a cabeça 

fetal está suficientemente baixa, a ponto de distender o períneo, porém, antes de 

ocorrer uma distensão exagerada, não podendo ser realizada cedo demais para 

evitar um sangramento excessivo (OLIVEIRA e MIQUILINI, 2005, p.289). Já a 

episiorrafia é o termo correspondente a sutura que é necessária depois de 

realizada a episiotomia para preservação do períneo. 

Segundo Neme (2000, p.190-213) a episiotomia pode ser lateral, médio-

lateral e mediana (perineotomia). A episiotomia mediana está abandonada, pois 

pode lesar os feixes internos do músculo elevador do ânus, além de ser uma 

região muito vascularizada. A episiotomia médio-lateral é a mais usada, 

abrangendo pele, mucosa vaginal, aponeurose superficial do períneo e fibras dos 

músculos bulbocavernoso e do transverso superficial do períneo e algumas 
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vezes, fibras internas do elevador do ânus. A episiotomia lateral apresenta menor 

perda sangüínea, é de fácil reparação, permite maior integridade anatômica do 

assoalho muscular, menor desconforto doloroso e raramente é acompanhada de 

dispareunia. 

As lesões perineais podem ser classificadas em 1º grau, quando atinge 

pele e mucosa somente, 2º grau, quando atinge músculos e fáscia do períneo, 3º 

grau, quando afeta o esfíncter anal e 4º grau, quando ocorre lesão da mucosa 

retal. Os danos de 1º e 2º graus são consideradas lesões leves e as de 3º e 4º 

graus são consideradas lesões severas (CARVALHO, SOUZA e MORAES 

FILHO, 2010, p.268). 

Devido ao fato da episiotomia ser um procedimento cirúrgico e também ser 

um dos procedimentos mais realizados na atenção obstétrica, a mulher deveria 

ser informada quanto aos seus possíveis riscos e benefícios, tendo o direito de 

conceder ou não a autorização para a realização do mesmo. Mas, se percebe 

freqüentemente o poder exercido pelos profissionais sobre o corpo da mulher, 

transformando-a em “objeto” sem o direito de decidir por ela mesma, sendo 

julgada como incapaz de entender ou dar conta do que está acontecendo com 

seu corpo.  

Estudos mostram que a maioria das mulheres não recebe informações 

acerca da episiotomia/rafia e quando ocorre algum tipo de informação, esta é 

através de familiares e pessoas próximas. A falta de informação leva à incerteza e 

o desconhecido gera medo, tornando a mulher vulnerável à escolha do 

pensamento do profissional de saúde, aceitando e acreditando que a episiotomia 

é uma intervenção necessária e benéfica, sem ao menos questionar, reforçando a 

desigualdade de poder profissional-cliente. 

 
A representação feminina de que seu corpo, especificamente sua 
vagina, não é adequada para o nascimento fisiológico do seu 
bebê, e que é necessária a intervenção do obstetra para o bom 
desfecho do parto, confere poder ao profissional que a assiste. 
Assim, a prática rotineira da episiotomia, fortalecida pelo déficit de 
conhecimento das mulheres com relação à intervenção, contribui 
para a manutenção da hegemonia obstétrica (SANTOS e SHIMO, 
2008, p.648). 
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 Ainda citando Santos e Shimo (2007, p.435) que dizem ser compreensível 

que as parturientes pensem que a episiotomia diminui o sofrimento materno, pois 

ela é realizada justamente no período expulsivo. Neste, o maior desejo da mulher 

é que o bebê nasça o mais rápido possível, para que ela sinta logo o alívio pela 

cessação das dores, devido ao nascimento do bebê e possa descansar. 

 De acordo com estudo realizado por Previatti e Souza (2007) poucas 

mulheres sabem o que é a episiotomia e, porquê são submetidas a este 

procedimento. A maior parte relaciona a sua realização à idéia de ampliação do 

canal de parto para evitar danos ao bebê, pelo fato da vagina não ter tamanho 

suficiente para a passagem do mesmo. Elas trazem nesse discurso, mais uma 

vez, a impossibilidade da mulher ser capaz de ter seu bebê sem intervenções.  

Outro dado, do mesmo estudo se refere ao fato delas não saberem o local 

onde o corte é realizado, ficando aparente a insegurança em todas as falas das 

mulheres entrevistadas e assim violando o direito de maternidade segura e 

prazerosa.  

 
Nos relatos das puérperas, observamos que elas compreendem a 
episiotomia como uma forma de alivio à dor; como uma 
possibilidade de diminuir o tempo de expulsão do feto. Entretanto, 
evidenciou-se desconhecimento sobre suas indicações, 
demonstrando uma distorção da visão das mulheres, por um tipo 
de impregnação do modelo biomédico ou tecnocrático. Este tipo 
de distorção é reforçado pela falta de autonomia das mulheres no 
processo do parto e do nascimento (PREVIATTI e SOUZA, 2007, 
p.119). 

   

Apesar das evidências científicas apresentarem a episiotomia como 

prejudicial, as principais envolvidas neste processo de parturição, que são as 

mulheres, não têm a noção dos riscos que a episiotomia pode acarretar, mesmo 

porque é uma discussão que se iniciou nas organizações não-governamentais em 

prol da mulher e por isso ainda inacessível para a maioria (SANTOS e SHIMO, 

2007, p.435-437). Este fato decorre da falta de orientação por parte dos 

profissionais à mulher. 

Deve-se destacar que um procedimento cirúrgico por mais simples que 

seja ou pareça traz consigo algumas complicações que podem ocorrer. E com a 

episiotomia/rafia segundo Carroli e Mignini (2009) as relacionadas a este 
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procedimento são: extensão da lesão perineal, hemorragia, edema, infecção, 

hematoma, dispareunia, fístulas retovaginais, mionecrose, intoxicação neonatal 

pela lidocaína, reações de hipersensibilidade anestésica, endometriose na 

cicatriz, necessidade de correção cirúrgica por problemas de cicatrização irregular 

ou excessiva e dor após o parto, podendo até rejeitar o neonato. Além de 

incontinência urinária, anal e prolapso genital. 

Progianti, Araújo e Mouta (2008, p.47) afirmam que as sensações vividas 

pelas mulheres durante a realização da episiotomia, estão muito associadas à 

idéia de trauma, pois há uma grande preocupação por parte delas em relação a 

ocorrências de deformidades na aparência da genitália, da ampliação de sua 

genitália, além do incômodo físico e da dor.  

Os mesmos autores ainda relatam que em vez das mulheres relacionarem 

o alargamento de suas genitálias à saída do bebê, elas associam com a 

episiotomia, devido ao dimensionamento que elas fazem do tamanho do corte 

pela quantidade de pontos que elas recebem e pela dor sentida durante a 

realização da episiotomia/rafia, devido à falta de anestesia em alguns momentos. 

 Zveiter, Progianti e Vargens (2005, p.87-92) acreditam que essas 

preocupações e sensações sentidas pelas mulheres na realização da 

episiotomia/rafia, que foram criadas pelos profissionais, e vivenciadas por elas 

como um trauma pode gerar conseqüências para sua integridade psíquica e de 

seu bebê, vindo até preferir uma intervenção cirúrgica maior que é a cesárea. 

 A dor perineal ou o desconforto que muitas mulheres vão vivenciar no 

período de pós-parto imediato, além de problemas como dor à relação sexual, 

podem causar importantes problemas físicos, psicológicos e sociais, podendo 

afetar a capacidade da mulher em estar cuidando do recém-nascido e de outros 

membros da família, ocorrendo até mesmo a separação conjugal (ENKIN et.al, 

2005, p.183). 

 Assim, a episiotomia se constitui em violência contra a mulher, afetando 

sua integridade corporal, comprometendo o senso de segurança, o estado 

psíquico e emocional da mulher e parturiente, sendo negligenciado o direito de 

controle sobre seu próprio corpo, da liberdade sexual e reprodutiva (PROGIANTI, 

ARAÚJO e MOUTA, 2008, p.48). 
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 A representação, tanto difundida pela obstetrícia, da idéia que o parto 

vaginal não pode ser realizado sem o corte e a posterior sutura é fundamental 

para que ela não fique com a vagina flácida e garanta o “ponto do marido” e, 

assim não perder o interesse sexual de seu parceiro (SANTOS e SHIMO, 2007, 

p.436), mascara as dificuldades que a mulher pode apresentar no pós-parto em 

relação à sua sexualidade.  

Então, repercussões na sexualidade dessas mulheres podem ocorrer, já 

que algumas vão encontrar dificuldades ao retorno das relações sexuais, 

principalmente a dispareunia. O retorno à atividade sexual varia de mulher para 

mulher, levando-se em consideração o desejo e a disposição, a cicatrização das 

incisões, as lacerações perineais e o grau de atrofia vaginal secundária à 

amamentação (REANY e WHITE, 1999), além do constrangimento em relação ao 

parceiro, alterando a intimidade sexual do casal. 

 
Quando é realizada a episiotomia, a idéia difundida de que a 
atividade sexual pode ser reiniciada logo no pós-parto, sempre 
que o períneo estiver adequado e quando o sangramento diminuir, 
é altamente questionável, pois evidenciamos que para algumas 
mulheres o períneo não retornou ao estado de adequado nem 
mesmo depois de um ano de pós-parto. Outras mulheres, além de 
apresentarem dificuldades para terem relações sexuais porque 
sentiam incômodos, também apresentaram a sensação de que 
não foram suturadas e que a ferida ainda estava aberta 
(PROGIANTI, ARAÚJO e MOUTA, 2008, p.48). 

 

A Rede Feminista de Saúde (2002) ainda acrescenta que a episiotomia 

está associada não a uma vida sexual enriquecida, mas à substituição do tecido 

muscular e erétil da vulva por fibrose e ao aumento da dor durante o coito. 

 “Toda a mulher tem direito a uma gravidez saudável e a um parto seguro. 

Muitos destes direitos não são respeitados no momento do parto, muitas das 

vezes, por falta de conhecimento da própria mulher” (PREVIATTI e SOUZA, 2007, 

p.199). 

 A assistência ao parto e nascimento no âmbito nacional ainda sofre uma 

forte influência por parte do modelo assistencial biológico, onde os avanços 

científicos dos procedimentos vêm contribuir para essa hegemonia, tornando cada 

vez mais o processo de parturição um momento individualista e hospitalar, de 

baixa cobertura e elevado custo. 
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 Com isso, é importante reforçar a necessidade da enfermagem 

implementar durante a assistência obstétrica, seja ela no pré-natal ou durante o 

processo de parturição, tecnologias não invasivas de cuidados e práticas 

alternativas que favorecem a redução da necessidade de realização da 

episiotomia. Sempre se pautando na perspectiva que a mulher deve participar 

ativamente desse evento natural que é o nascimento, fortalecendo a autonomia 

da mesma (PROGIANTI, VARGENS e PORFÍRIO, 2006). 

  Orientações realizadas ainda no pré-natal acerca dos procedimentos que a 

mulher pode vir a vivenciar no momento do parto e nascimento sejam feitas pela 

enfermagem ou por obstetras, são essenciais para o seu empoderamento e 

autonomia durante o parto. Havendo grande necessidade de se abordar as 

questões referentes à episiotomia/rafia (significado, riscos e benefícios, direito de 

conceder a autorização ou não e o entendimento de todo o processo). 

Orientações sobre condutas que a gestante possa estar realizando, ainda na 

gestação, para o fortalecimento do períneo são primordiais para se tentar diminuir 

o índice de episiotomia/rafia realizadas.  

 Algumas dessas condutas, que a própria gestante pode estar realizando, 

são os exercícios físicos, de contração e relaxamento da musculatura perineal 

(exercícios de Kegel) para o fortalecimento da mesma e a massagem perineal nas 

últimas semanas da gestação (possibilita alongar a abertura vaginal e o tecido 

perineal) para diminuir o risco de romper o períneo (BECK-GALLAGHER, 2000). 

 Durante o trabalho de parto e parto a enfermagem pode estar fazendo uso 

de tecnologias de cuidados não invasivas, que valorizem a fisiologia do corpo, o 

bem estar emocional e a satisfação pessoal como: compressas fitoterápicas, 

exercícios, atividades com bola, massagens, auxílio de água morna, técnicas de 

respiração, a posição vertical no parto e a livre deambulação da mulher são 

alguns dos procedimentos que podem estar sendo realizados para a diminuição 

da necessidade da episiotomia/rafia (PROGIANTI, PORFÍRIO, VARGENS e 

LORENZONI, 2006, p.270). 

 Vale ressaltar que muitas das técnicas acima apresentadas não fazem 

parte da formação e preparo do enfermeiro. Contudo, para que ele possa atuar 

junto à mulher, fazendo parte da equipe de saúde deve apreender essas técnicas 

e utilizá-las com pertinência. 
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 No pós-parto a enfermagem deve preocupar-se com a avaliação cuidadosa 

do períneo, devendo ser examinado para se verificar a aproximação adequada 

das bordas da episiorrafia, se apresenta cicatrização sem qualquer exsudato, se a 

região está limpa, sem excessiva dor e anormalidades como rubor, calor, 

hiperestesia, edema, equimose e hemorróidas (BRADEN, 2000, p.416-417). 

  Precisa estar atenta ao autocuidado da puérpera, realizando orientações 

acerca dos cuidados que a mesma deve tomar com a episiorrafia, esclarecendo 

que a mesma não precisa de curativo e que os pontos caem sozinhos. 

Compressa de gelo ajuda reduzir o inchaço e a dor nas primeiras horas pós-parto, 

sendo essencial que se oriente a mulher para realizar uma higiene perineal ideal 

com água corrente e sabonete sempre depois de urinar e evacuar, realizando 

limpeza adequada da frente para trás. Deve-se secá-la com certa pressão e sem 

friccionar (FREITAS, COSTA, RAMOS e MAGALHÃES, 2011, p.413). 

 É preciso também que o ensino obstétrico seja reconfigurado, para que 

sejam formados profissionais de saúde que deixem de priorizar o ensino da 

episiotomia e passem a valorizar práticas para a proteção perineal, como 

exercícios durante a gestação, para melhora do tônus vaginal e assoalho pélvico. 

(DINIZ e CHACHAM, 2006). 

 Mas para isso é necessário que diminua a resistência existente dos 

profissionais em pensar não manter essas intervenções durante o parto, que são 

desnecessárias, que isto pode representar uma assistência obstétrica de má 

qualidade. E ao contrário disso, revejam suas práticas de forma que informações 

sobre alternativas de cuidados passem a integrar a assistência de rotina das 

mulheres grávidas, proporcionando a ela o direito de escolha e respeito à sua 

integridade física, além de vivenciar o parto de modo mais prazeroso e menos 

traumático (OLIVEIRA e MIQUILINI, 2005). 

 Outro dado que se coloca aqui é a questão da integralidade. Muitas 

mulheres após a parição, as que dependem do Sistema Único de Saúde são 

referendadas para unidades médicas que não foi aquela de seu pré-natal, esta 

descontinuidade exacerba o descontrole e favorece a mística entorno dos agravos 

do procedimento.  

 São poucos os profissionais que registram, em prontuários, como foi a 

episiotomia/rafia, se algo aconteceu no espaço intra-hospitalar. A mulher se quer 
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leva consigo isto escrito. É muito mais difícil quando o profissional da rede básica 

se depara com intercorrências na saúde da mulher devido à episiorrafia. Pouco se 

sabe sobre o que aconteceu a menos que a própria mulher o diga.  

 Alguns serviços oferecem por escrito os cuidados que a mulher deve ter 

com a episiorrafia (até excedem), mas outros ignoram esse tipo de atenção e 

muitas aplicam iodo no local, fazem curativos compressivos e nem se higienizam. 

Sobre este aspecto a enfermagem deveria ser mais atenta e prescrever planos 

assistenciais para as mulheres com episiorrafias. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“....Saber que os médicos dominam, 
e nós, mulheres, também. 

Conhecendo nosso corpo e instinto, 
sabemos mais do que nínguem....” 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

 Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, pois Figueiredo (2004, p. 103) 

diz que esse tipo de pesquisa proporciona “maior familiaridade com o problema, ou 

seja, têm o intuito de torná-lo mais explícito”, tendo como objetivo o “aprimoramento 

de idéias ou a descoberta de intuições”. Pode envolver levantamento bibliográfico, 

entrevistas, geralmente, assumindo a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso. (GIL, 2002) 

 

3.2 Abordagem  

 

 A abordagem foi qualitativa, que para Minayo (2007, p. 57) é o método que se 

aplica ao “estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das 

percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 

respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 

pensam”. 

 
Esse tipo de método que tem fundamento teórico, além de permitir desvelar 
processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, 
propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos 
conceitos e categorias durante a investigação. Caracteriza-se pela empiria e 
pela sistematização progressiva de conhecimento até a compreensão da 
lógica interna do grupo ou do processo em estudo (MINAYO, 2007, p.57). 
 
 

 Chizzotti (2003, p.221) explica que o termo qualitativo implica: 

 
Uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de 
pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que 
somente são perceptíveis a uma atenção sensível, [...] o autor interpreta e 
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traduz em um texto [...] os significados patentes ou ocultos do seu objeto de 
pesquisa. 

 

 Nessa perspectiva a utilização da pesquisa qualitativa atendeu ao proposto 

que foi conhecer a percepção das mulheres sobre a episiotomia/rafia e suas 

conseqüências para a vida delas. 

  

3.3 Método de Pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada através do método estudo de caso. Sendo este “um 

estudo profundo e exaustivo de fatos, situações ou objetos de maneira que permita 

seu amplo e detalhado conhecimento.” (FIGUEIREDO e SOUZA, 2008, p.120) 

 Gil1

 Yin

 (1991, p.59 apud FIGUEIREDO, 2008, p.120) salienta que está ligado à 

prática psicoterapêutica caracterizada pela reconstrução da história do indivíduo, 

pode ser visto como uma técnica psicoterapêutica, como método didático ou como 

método de pesquisa. Neste último caso, pode ser definido como “um conjunto de 

dados que descrevem uma fase ou totalidade do processo social de uma unidade, 

quer seja essa unidade uma pessoa, uma família, uma comunidade ou nação”. 

 
O estudo de caso é mais utilizado nas pesquisas de campo do tipo 
exploratórias, visando inclusive levantar questões para outros estudos 
através de dados qualitativos. Por isso não se restringe a um único modo de 
coleta de dados, vários procedimentos de pesquisa podem relaciornar-se 
com o estudo de caso, como, por exemplo, a observação participante e a 
entrevista livre. (FIGUEIREDO e SOUZA, 2008, p.121) 
 

2

                                                 
1 GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar projetos de pesquisa. 3º edição, São Paulo, Atlas, 1991. 
2 YIN, R. K. The case study crisis: some answers. Administrative Science Quartely, Cornel University, v.26, 
Março, 1981. 
 

 (1981) apud Figueiredo e Souza (2008, p.121) afirma que um estudo de 

caso exploratório consiste em: uma tradução precisa dos fatos; a consideração de 

explicações alternativas destes fatos e uma conclusão baseada naquela explicação 

que parece ser a mais congruente com os fatos. 
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3.4 Sujeitos e Cenário 

 

 Os sujeitos desse estudo foram vinte mulheres voluntárias, puérperas, 

incluídas através de amostragem intencional, submetidas à episiotomia/rafia, com 

pelo menos 18 anos, não importando raça, cor e número de filhos, independente do 

tempo que decorreu o procedimento. Foram excluídas aquelas que no momento da 

coleta de dados não desejaram fazer parte do estudo. 

 O cenário da pesquisa foi a Maternidade Municipal Dra Alzira Reis Vieira, 

localizada em Charitas, no Município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro.  Que 

recebeu a pesquisadora de maneira acolhedora, na pessoa da Diretora da Unidade 

e da Chefia de Enfermagem, facilitando o desenvolvimento do estudo.  

 

3.5 Instrumento de coleta de dados  

 

 O estudo iniciou-se em setembro de 2010, com pesquisa bibliográfica dos 

últimos cinco anos nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde/Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), encontrando-se 24 artigos com acesso ao texto completo 

de autores de idioma português e descritor - episiotomia. Desses 24 artigos 11 

atenderam aos objetivos do trabalho e foram incluídos na revisão de literatura.  

 No processo de estudo de campo o instrumento utilizado foi entrevista semi-

estruturada. Esta requereu a elaboração preliminar de roteiro de perguntas de forma 

a receber informações dos sujeitos do estudo apoiado nas questões norteadoras, 

podendo o entrevistador acrescentar novas perguntas no decorrer da entrevista, se 

assim, ele achar relevante para os objetivos do estudo (MOURA, FERREIRA e 

PAINE, 1998, p.78).  

 De acordo com Minayo (2007, p.261) “entrevista é acima de tudo uma 

conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por iniciativa do 

entrevistador, destinada a construir informações pertinentes para um objeto de 

pesquisa [...]”. O mesmo autor ainda afirma que a entrevista semi-estruturada pode 

“combinar perguntas fechadas e abertas, em que “o entrevistado tem a possibilidade 

de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada.” 
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Segundo Gil (1999, p. 58) “a entrevista é uma técnica de pesquisa que visa 

obter informações de interesse a uma investigação, onde o pesquisador formula 

perguntas orientadas, com um objetivo definido, frente a frente com o respondente e 

dentro de uma interação social”. 

 

3.6 Análise e Interpretação de dados 

 

 No momento em que se estabeleceu contato com a mulher a ser entrevistada 

foram gravadas suas falas e posteriormente foram transcritas na íntegra. No intuito 

de se realizar uma leitura livre e atentiva das falas das entrevistadas, com propósito 

de se utilizar a análise de conteúdo e a categorização dos dados, para o alcance dos 

objetivos do estudo.  

  Bardin3

                                                 
3 BARDIN, L. Análise de conteúdo. 70 edição, Lisboa, 1979. 

 (1979, p.42 apud MINAYO, 2007, p. 303) entende a análise de 

conteúdo como sendo:  

 
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação, visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens. 

 

 Para análise agrupou-se as falas categorizando-as em unidades temáticas 

para melhor entendimento e discussão dos dados. 
 

3.7 Aspectos Éticos 

  

 O protocolo de pesquisa e a autorização do gestor da Maternidade Municipal 

Dra Alzira Reis Vieira foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense, número do parecer 171/11, sendo a pesquisa iniciada somente 

após a sua aprovação, que ocorreu em 01/07/2011.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DE DADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“....Portanto, minha gente, é hora 
de parir como e com quem quiser. 
Se durante a noite ou na aurora, 

a ordem é esperar quando vier....” 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 Com o intuito de facilitar a análise de dados e a compreensão dos mesmos 

apresenta-se a caracterização dos sujeitos da pesquisa, cujo grupo foi constituído de 

20 mulheres. Para mantê-las em sigilo cada uma delas recebeu nome fictício de 

flores, escolhido como representação da fragilidade e ao mesmo tempo do 

desabrochar de sentimentos e emoções delas, no momento da entrevista. Assim, 

atendeu-se ao anonimato dos sujeitos do estudo conforme preconiza a RS 196/96 e 

o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

  

Quadro nº 1 - Caracterização dos sujeitos 
NOME 
(Flores) 

IDAD
E 

POSSUI 
COMPANHEIRO

? 

TRABALH
A 

EM QUE? 

ESCOLARIDAD
E 

FEZ 
PRÉ-

NATAL
? 

NÚMER
O DE 

FILHOS 

VIOLETA 33 Sim Não Ensino Médio 
incompleto 

Sim 4 

COPO DE 
LEITE 

 
20 

 
Sim 

 
Não 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 
Sim 

 
2 

MAGNÓLIA 26 Sim Não Ensino Médio 
completo 

Sim 1 

 
AMARILIS 

 
22 

 
Sim 

 
Não 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 
Sim 

 
2 

BEGÔNIA 29 Sim Não Ensino Médio 
completo 

Sim 2 

GARDÊNIA 27 Não Não Ensino Médio 
completo 

Sim 1 

 
ROSA 

 
25 

 
Sim 

 
Não 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 
Sim 

 
2 

GIRASSOL 21 Sim Não Ensino Médio 
completo 

Sim 2 

 
GLORIOSA 

 

 
19 

 
Sim 

 
Não 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 
Sim 

 
1 
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ÍRIS 18  Não Não Ensino Médio 
incompleto 

Sim 1 

LÍRIO 20 Não Não Ensino Médio 
completo 

Sim 1 

 
ORQUÍDEA 

 
21 

 
Sim 

Sim 
(no Estaleiro) 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 
Sim 

 
1 

TULIPA 23 Sim Não Ensino Médio 
completo 

Sim 3 

 
GÉRBERA 

 
28 

 
Sim 

Sim 
(Técnica de 

enfermagem) 

Ensino Médio 
completo 

 
Sim 

 
1 

MARGARID
A 

38 Sim Não Ensino Médio 
completo 

Sim 2 

 
JASMIM 

 
40 

 
Sim 

Sim 
(Auxiliar de 

limpeza) 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 
Sim 

 
3 

 
IXIA 

 
19 

 
Sim 

 
Não 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 
Sim 

 
1 

 
CAMÉLIA 

 
23 

 
Sim 

Sim 
(Encarregada 

de loja) 

Ensino Médio 
completo 

 
Sim 

 
2 

CRAVINA 19 Sim Sim 
(Manicure) 

Ensino Médio 
completo 

Sim 1 

 
JARDINEIRA 

 
18 

 
Sim 

Sim 
(Atendente 

de 
lanchonete) 

Ensino Médio 
completo 

 
Sim 

 
1 

 
 

 O grupo constituiu-se de 20 puérperas na faixa etária de 18 a 40 anos. Destas 

apenas 03 não possuíam companheiros; 07 não completaram o ensino fundamental; 

02 não completaram o ensino médio; 11 completaram o ensino médio e nenhuma 

chegou ao ensino superior. Todas fizeram acompanhamento pré-natal dentro da 

proposta de cobertura do Ministério da Saúde. 

 Das entrevistadas apenas 06 trabalhavam, sendo que 01 trabalhava no 

estaleiro não especificando o ofício; 01 era técnica de enfermagem; 01 auxiliar de 

limpeza; 01 encarregada de loja; 01 manicure e 01 atendente de lanchonete. 

 Dentre elas encontrou-se 10 primíparas e 10 multíparas, sendo que 07 

possuíam dois filhos; 02 possuíam três filhos e 01 possuía 04 filhos. Ainda 02 

multíparas que não realizaram episiotomia/rafia anteriormente e 08 multíparas que já 

realizaram a episiotomia/rafia anteriormente.  

 Com este grupo reafirma-se que a mulher brasileira permanece num quadro 

de baixa escolaridade, com predominância de atuação no cenário doméstico, 

portanto sem ter inserção no mundo do trabalho. Das que trabalham o tipo de 

atividade se constitui trabalho remunerado de baixa faixa salarial. Neste estudo de 
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caso o grupo todo teve assistência pré-natal, o que altera a constância da literatura, 

pois muitas mulheres não completam nem seis consultas de pré-natal no cenário 

brasileiro.    

 Rezende (2005, p. 1-27) afirma que o fato de ser primiparturiente e multípara 

que já realizou a episiotomia/rafia anteriormente são condições quase que 

indispensável para o uso da episiotomia/rafia de rotina na assistência ao parto. 

Entretanto, VIOLETA, que possui 04 filhos, pode ser caracterizada como multípara, 

porém, ela não foi submetida à episiotomia/rafia anteriormente. No caso dela foi 

realizada a episiotomia/rafia apenas desta vez. E não havia qualquer referencia de 

feto macrossômico ou desproporção céfalo-pélvica que demonstrasse indicação 

para o procedimento. 

 

4.2. ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS 

  

 Os depoimentos foram coletados através de entrevistas gravadas e 

transcritos posteriormente. Para efeito didático de análise do conteúdo dos 

depoimentos, repetimos os questionamentos realizados às puérperas, agrupando-os 

e categorizando-os em unidades temáticas para melhor entendimento. Assim, 

possibilitando a compreensão do que se pretendeu alcançar com os objetivos 

propostos, realizou-se a análise dos dados e a fundamentação teórica para 

discussão. 

 Ao se pensar nisso e no fato de que a episiotomia/rafia é um dos 

procedimentos mais realizados na atenção obstétrica. Pois, vem sendo feita 

rotineiramente durante o parto sem haver qualquer questionamento da mulher, como 

se fizesse parte de um pacote da assistência ao parto normal, é necessário verificar 

o significado e o quanto de informação essa mulher puérpera traz consigo a respeito 

da episiotomia/rafia.   

  

A misteriosa episiotomia 

 

Você sabe o que é ou já ouviu falar em episiotomia? 
 
VIOLETA: Sim. Explique: mais ou menos, não... assim ninguém nunca conversou sobre não, 
mas já ouvi falar. 
COPO DE LEITE: Não. 
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MAGNÓLIA: Não. 
AMARILIS: Não. 
BEGÔNIA: Não. Explique: Então já ouvi falar e já passei por isso. Através do parto, na minha 
primeira filha a médica falou vou ter que dar um cortezinho, só que não citou o nome. 
GARDÊNIA: Não. Explique: Pior que não, nunca ouvi falar isso. 
ROSA: Não. 
GIRASSOL: Não. 
GLORIOSA: Não. 
ÍRIS: Não. 
LÍRIO: Não. 
ORQUÍDEA: Não. 
TULIPA: A palavra não. 
GÉRBERA: Sim. Explique: no curso mesmo da área. 
MARGARIDA: Não. 
JASMIM: Não. 
IXIA: Não. 
CAMÉLIA: Não. 
CRAVINA: Não. 
JARDINEIRA: Não. 
 

 As respostas dessas puérperas deixam claro que a episiotomia ainda 

representa um mistério para a maioria das entrevistadas, já que apenas duas sabem 

o que significa ou já ouviram falar em episiotomia. Além, de muitas vezes haver 

necessidade de se esclarecer o que vinha a ser o termo “episiotomia” no momento 

das entrevistas. Quando eu mencionava ser “o corte” realizado no momento do 

parto, elas logo identificavam o que era, mas mesmo assim permaneciam com 

resposta negativa sobre o que isto significava. Isto é, em suas mentes “o corte” é um 

símbolo que compõe o “pacote” do parto vaginal, mas não guarda significado 

específico para a mulher.  

 Então, em suas falas percebe-se que mesmo quando dizem que sabem, há 

dúvidas se realmente “entendem” o significado, como exemplo a VIOLETA que 

primeiramente diz saber com firmeza respondendo “sim” e depois vem se 

desvinculando dessa certeza quando diz “mais ou menos, não...”, para 

posteriormente terminar com “já ouvi falar”. Ou no discurso da GARDÊNIA que 

afirma não saber e ainda diz “Pior que não, nunca ouvi falar nisso”. Apenas, com 

certeza, a GÉRBERA, que é técnica de enfermagem e soube a respeito da 

episiotomia no curso da área. Ainda a curiosa fala da BEGÔNIA que diz não saber o 

que é “mesmo quando já foi submetida ao procedimento”, no parto de sua primeira 

filha.  

 Fica claro o desconhecimento, por parte dessas mulheres, do que vem a ser 

episiotomia. O que nos faz inferir que sem esclarecimentos a mulher não 

compreende o procedimento, não pode decidir junto com a equipe de saúde sobre 
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esta possibilidade assistencial e ainda pode vir apresentar transtornos emocionais e 

psicológicos quando se vê com uma episiorrafia. Então, fez-se necessário perguntar: 

    

Sabe dizer por que, no seu caso, ela foi realizada? 
 
VIOLETA: Para ajudar no parto, é eu acho que é isso para ajudar no parto, para melhorar o 
trabalho. 
COPO DE LEITE: Não, a sei, para o neném passar, não é isso? 
MAGNÓLIA: No caso, acho que não tive passagem. 
AMARILIS: Não. 
BEGÔNIA: Acredito que seja para ter mais passagem para o bebê. 
GARDÊNIA: Eu acho que....não sei, não sei explicar não, acho que deve ter sido preciso para 
alguma coisa.. 
ROSA: Não. 
GIRASSOL: Para ter passagem. 
GLORIOSA: Não. 
ÍRIS: Também não. 
LÍRIO: Porque eu acho que era o primeiro filho. 
ORQUÍDEA: Não. 
TULIPA: Também não. 
GÉRBERA: Para facilitar a saída do feto. 
MARGARIDA: Eu acho que é porque não tinha passagem suficiente, uma coisa assim. 
JASMIM: Porque foi realizado em todos os três partos, eu acho que minha passagem é pouca 
eu acho, aí eles tem que... para ajudar no parto. 
IXIA: Porque acho que não teve passagem sei lá. 
CAMÉLIA: Não, mas eu acho que foi porque eu não tive uma dilatação boa para a passagem do 
neném aí teve que fazer. 
CRAVINA: Para poder ajudar abrir a passagem. 
JARDINEIRA: Não. 
 

 Os depoimentos aqui expostos apresentam, uma vez mais, a questão que 

poucas mulheres sabem o que é a episiotomia e o porquê elas são submetidas a 

este procedimento, pois se atesta em suas falas repetidamente a resposta “não” e a 

palavra “acho”, confirmando o desconhecimento acerca do procedimento.  

Elas deixam explícito a incerteza do motivo da episiotomia em seu próprio 

corpo, ficando assim sob seu próprio “achismo” ou no que já se ouviu falar (ideário 

social) a necessidade de ter sido realizado nela. Além de reforçar a perda de 

autonomia no processo do parto e nascimento, deixando a cargo dos profissionais 

que a estão assistindo, aquilo que seria decisão sua ou até mesmo compartilhada 

com a equipe. 

 Como já afirmam Previatti e Souza (2007), a maior parte delas relaciona a 

realização da episiotomia à idéia de ampliação do canal de parto para facilitar a 

saída do bebê, pelo fato da vagina não ter tamanho suficiente para a passagem do 
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mesmo. Isso se evidencia nos discursos de: MAGNÓLIA, BEGÔNIA, GIRASSOL, 

MARGARIDA, JASMIM, IXIA e CAMÉLIA. 

 Ao contrário do que fica evidenciado nas falas dessas mulheres a OMS 

(1996) no Manual Técnico para Atendimento ao Parto e Nascimento, traz a 

episiotomia como sendo útil em casos de sinais de sofrimento fetal, progressão 

insuficiente do parto e ameaça de laceração de terceiro grau (inclusive em parto 

anterior). Logo, há de fato uma indicação clínica e não deve haver compromisso 

rotineiro de episiotomia nas instituições. Sob esse aspecto causa estranheza que 

muitos, dos registros de partos vaginais, não explicitam o motivo que levou o 

profissional de saúde realizar a episiotomia na cliente.  

 Através das falas ficou evidente o não conhecimento da necessidade de 

indicação do procedimento no corpo delas, ou a desinformação desta necessidade. 

A enfermagem que está presente quer na assistência geral, quer na específica de 

atuação no parto, deveria anotar e registrar o motivo da episiotomia realizada para 

fomentar subsídios para evidências científicas. Assim, fez-se necessário esclarecer: 

 

Foi a primeira vez que você realizou a episiotomia? 
 
VIOLETA: Sim 
COPO DE LEITE: Não. Explique: Segunda. A primeira eu senti muita dor depois, durante não 
deu para sentir muita coisa porque estava com anestesia, mas agora está doendo bastante. 
MAGNÓLIA: Sim.  
AMARILIS: Acho que sim.  
BEGÔNIA: Não. Explique: Segunda. 
GARDÊNIA: Sim. 
ROSA: Não. 
GIRASSOL: Não. Explique: 2 vezes. 
GLORIOSA: Sim. 
ÍRIS: Sim. 
LÍRIO: Sim. 
ORQUÍDEA: Sim. 
TULIPA: Não. Explique: Segunda. 
GÉRBERA: Sim. 
MARGARIDA: Não. Explique: Segunda. 
JASMIM: Não. Explique: Terceira 
IXIA: Sim. 
CAMÉLIA: Não.   Explique: Da minha primeira filha também. 
CRAVINA: Sim. 
JARDINEIRA: Sim. 
 

 Das 20 puérperas, 11 responderam que foi a primeira vez que realizaram o 

procedimento, 01 respondeu “acho que sim”, mesmo sendo seu segundo filho e, 08 

mulheres responderam que não foi a primeira vez que realizaram o procedimento.  
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Destas 06 disseram ter sido a segunda vez, 01 foi à terceira vez e 01 não soube 

especificar. 

Das 11 que responderam “sim”, 10 são primiparturientes, fato este que vem 

corroborar com os achados de ser procedimento de rotina realizado sem qualquer 

indicação, como se fosse uma conduta bem estabelecida e aceita, afirmando fazer 

parte do “pacote parto normal”, impossibilitando que a mulher seja capaz de ter seu 

bebê sem intervenções.  

 No entanto, uma vez realizada no primeiro parto, dificilmente não será 

realizada num segundo parto, devido ao enrijecimento do períneo que ocorre após a 

cicatrização dos pontos, aumentando assim o risco de lacerações nos próximos 

partos. Verifica-se que das dez multíparas, 08 disseram já ter feito a episiotomia 

anteriormente, como JASMIM, que foi pela terceira vez cortada.  

 Frente à situação do desconhecido, permanecendo a episiotomia até o 

momento como um mistério a ser desvendado por essas mulheres através da sua 

própria vivência, cabe a enfermagem identificar se elas receberam, em algum 

momento, qualquer tipo de orientação acerca da episiotomia/rafia. Tentar 

desmistificar o padrão do “pacote” e oferecer os cuidados pertinentes: visualização 

do corte, presença dos pontos, higiene perineal específica, outros... 

 Então, foram identificados os seguintes questionamentos: se elas recebem 

algum tipo de orientação e se pediram sua autorização para realização da 

episiotomia, já que se trata de um procedimento cirúrgico, sendo agrupadas na 

seguinte unidade temática:    

 

Tentando entender o mistério 

 

Recebeu alguma orientação sobre o procedimento? De quem? 
 
VIOLETA: Não. 
COPO DE LEITE: Recebi para num.... cuidar, limpar bem, sempre que urinar e fazer cocô tem 
sempre que ficar lavando.   De quem? Médicos. 
MAGNÓLIA: É só não ter relação sexual durante o período. A própria médica e que os pontos 
iam cair. 
AMARILIS: Não, só lavar com sabonete e água. O médico. 
BEGÔNIA: Na primeira sim, ela disse ah vou dar um cortezinho para ajudar. Quem disse? A 
médica. E a segunda? Não, não, como eles viram que eu tinha feito a primeira vez então.... 
GARDÊNIA: Do corte? Não, só com relação mesmo da hora dela nascer, como agir, mas com 
relação ao corte nada disso. 
ROSA: Não. 
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GIRASSOL: Sim, da médica. Que tipo de orientação? Que não era para gritar, aí falou que... aí me 
deram soro para poder delatar porque não estava tento passagem. Mas em relação ao corte teve 
alguma orientação? Não. 
GLORIOSA: Que iria ser um corte pequeno para ajudar a criança sair só isso. Quem disse? A 
médica. 
ÍRIS: Recebi, para cuidar bem. Quem disse? O médico. 
LÍRIO: Não, só no caso para lavar bem os pontos. Quem disse? A obstetra. 
ORQUÍDEA: Não. 
TULIPA: Recebi, ela falou que tipo assim que não pode deixar sujo, que tem que limpar. Quem 
disse? A doutora que fez o parto. Recebi tanto na primeira quanto na segunda, na primeira vez 
o médico passou povidine, agora da segunda ela não passou não. 
GÉRBERA: Recebi pela médica mesmo, que seria necessária por esse motivo e depois que 
tivesse feito para higiene o tipo de higienização, não passar papel, lavar com água e sabão. 
MARGARIDA: Sim, a médica que tava fazendo meu parto explicou lá. Explicou o que era 
episiotomia, ou que ia fazer? Ela não falou o nome, falou que iria fazer um cortezinho no mesmo 
lugar que já tinha feito o outro da outra vez só. 
JASMIM: Não recebi, agora quanto à higiene, a médica que fez o parto é....o técnico de 
enfermagem também e depois a doutora que teve aqui passando a visita. 
IXIA: Sim, mais ou menos, que às vezes teria que dar o corte mesmo pelo fato de não ter 
passagem ou faltar alguns centímetros.  Quem disse? A minha obstetra. 
CAMÉLIA: Não. 
CRAVINA: Não.  Já ouvi falar já sobre isso, que vai ter que rasgar isso e aquilo, vi pela internet 
também pelo livro. 
JARDINEIRA: Não. 
 
 Constatou-se que a prática do procedimento cirúrgico, que pode trazer 

consequências ao corpo da mulher, não tem devida atenção do profissional obstetra, 

pois as orientações acerca da episiotomia/rafia não foram ministradas e quando 

foram não se fez de forma adequada à puérpera.  

Os riscos ou benefícios, que são passíveis de ocorrer parecem ser ignorados 

pelos profissionais que as atenderam, nem se quer foram citados. A falta de 

informação torna esta mulher vulnerável à escolha do pensamento do profissional 

que a assiste, ficando uma vez mais sem o poder de decisão acerca de como 

proceder com o seu próprio corpo, contribuindo para a hegemonia médico-obstétrica 

no momento do parto e nascimento. 

 Santos e Shimo (2008) afirmam que a maioria das mulheres não recebe 

informações acerca do procedimento e quando ocorre algum tipo de informação, 

esta é através de familiares e pessoas próximas. Assim, as mulheres permanecem 

com déficit de conhecimento em relação à intervenção, contribuindo para a 

manutenção de “prática rotineira” - a episiotomia. 

 Considerando o fato da episiotomia/rafia ser um procedimento cirúrgico, tendo 

a mulher o direito de conceder ou não a autorização para a realização do mesmo e a 

evidencia de que é necessário torná-la cidadã plena de direitos argüiu-se: 
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Pediram sua autorização para fazer o procedimento? 
 
VIOLETA : Não. 
COPO DE LEITE: Não. 
MAGNÓLIA: Não. 
AMARILIS: Não. 
BEGÔNIA: Não  
GARDÊNIA: Não. 
ROSA: Não. 
GIRASSOL: Não. 
GLORIOSA: Sim.   Em que momento? Quando ela falou que teria que ser parto normal, ela disse 
que teria que cortar um pouquinho. Mas isso foi no pré-natal? No pré-natal já avisaram que ia ser 
normal porque eu completei 9 meses com o neném na barriga certinho sem nenhuma 
complicação. 
ÍRIS: Pediram o médico também. 
LÍRIO: Sim... Em que momento? Não lembro direito. Na hora do parto mesmo? Na hora do parto. 
ORQUÍDEA: Pediram não, tive que cortar, não. 
TULIPA: Pediu, falou que ia ta fazendo, nas duas vezes. 
GÉRBERA: Não. 
MARGARIDA: Não. 
JASMIM: Não 
IXIA: Não. 
CAMÉLIA: Não. 
CRAVINA: Não 
JARDINEIRA: Não. 
 

 Neste momento atesta-se a desigualdade de poder entre profissional-

parturiente, pois é cada vez mais evidente que essa relação tem aspecto meramente 

ilustrativo, já que se torna claro a imposição do procedimento no parto normal como 

procedimento de rotina que sempre é necessário e que não há a necessidade da 

parturiente obter o conhecimento dos malefícios e/ou benefícios trazido em seu 

corpo. Encontraram-se apenas quatro TULIPA, LÍRIO, ÍRIS e GLORIOSA das vinte 

mulheres entrevistas respondendo “sim”, mas que na verdade foram apenas 

avisadas que seria realizado um “cortezinho”. 

 Interessante o fato de que quando abordadas, com essa pergunta durante as 

entrevistas, percebia-se por parte de algumas das mulheres, certo estranhamento no 

sentido de que elas mesmas desconhecem o seu direito de conceder ou não a 

realização do procedimento ou que era preciso o pedido para sua realização. 

 É certo que a instituição rotineira da episiotomia/rafia no parto é algo já 

arraigado no universo obstétrico e que cada vez mais a opinião da mulher no 

momento de maior importância de sua vida, para muitas delas, não é levado em 

consideração, deixando de ser um momento onde ela pode optar por ter o controle 

sobre o seu corpo e todo o processo do parto, para um momento onde seu papel 

deixa de ser de protagonista para mera coadjuvante.  
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Assim, a mesma permanece sem um conhecimento aprofundado ou até 

mesmo mínimo do que acontece com seu corpo nesse momento, sendo julgada 

muitas vezes como incapaz de dar conta do que está acontecendo com seu corpo. 

 No intuito de apresentarmos as dificuldades vivenciadas por elas durante e 

após a realização da episiotomia/rafia, questionei-as sobre como elas vivenciaram o 

momento do procedimento, se ele trouxe algum aspecto positivo ou negativo para 

sua vida, agrupando-as na unidade temática:  

 

Vivenciando o mistério 

 

Como foi o momento do procedimento? 
 
VIOLETA: Ai nem senti, porque na hora é tanta dor, que vindo mais uma você nem sabe da 
onde está vindo. 
COPO DE LEITE: Eu não senti muita dor não por causa da anestesia, mas tem um 
incomodozinho, aquele incomodozinho que é o problema. Teve diferença da primeira vez para 
segunda? Teve dessa vez ela cortou bem em cima bem próximo e por isso doeu mais dessa 
vez, da primeira vez não doeu tanto não, dessa vez doeu mais, estava mais sensível. Da 
primeira vez que você fez, teve alguma complicação depois? Não. 
MAGNÓLIA: Bem ela me deu uma anestesia, e falou que iria cortar, iria ter que cortar, só isso. 
Mas você sentiu alguma dor? Só senti depois na hora do ponto, dar os pontos eu senti. A dor era 
muito grande ou suportável? Não a dor é suportável. Foi...... um alivio, ganha logo a criança. O 
ponto foi normal. 
AMARILIS: Tranquilo, não senti nada não.  
BEGÔNIA: Olha o primeiro foi mais tranquilo, a segunda vez eu achei que incomodou um 
pouco mais. Na hora.... A primeira vez foi mais tranqüila no sentindo de? Porque foi menor, eu 
ganhei menos pontos, dessa vez foi maior. E você sentiu dor, sentiu dor na primeira? Não na 
primeira não senti dor e nem quando saiu os pontos. Na segunda já senti um pouquinho de 
dor na hora de costurar e agora está repuxando um pouquinho, está começando a secar e tal, 
está incomodando. Foi tranquilo, só mesmo na hora de costurar eu estava sentindo umas 
pontadinhas da agulha. 
GARDÊNIA: Do corte nem senti nada. 
ROSA: Dor, na hora do corte e ponto. 
GIRASSOL: Não senti nada, não senti dor não. 
GLORIOSA: O corte você nem senti. Sentiu na hora de dar o ponto? No ponto senti incomodo, 
nem é tanta dor é só incomodo. 
ÍRIS: Senti pouca dor na hora de dar o ponto. 
LÍRIO: Não senti muita coisa não. 
ORQUÍDEA: Senti nada. 
TULIPA: Eles aplicaram anestesia e depois cortou aí depois costurou no final. Você sentiu 
alguma dor, tanto na primeira vez e agora? Nenhuma, nem na primeira e nem na segunda, é 
pouco incomodo não é, tipo assim não tira toda a dor não é, mas não senti dor assim não. 
GÉRBERA: Não senti porque teve uma anestesia, não senti nada. Não sentiu dor ou incomodo? 
Não, não. 
MARGARIDA: Não, não senti não, um pouco de incomodo só na hora de dar o ponto. 
JASMIM: Não é.... não sente dá a anestesia, na hora que o neném está nascendo ela dá o corte.  
Não sentiu dor ou incomodo? Não, não.  Na hora de dar o ponto? Incomodo. 
IXIA: Senti arder só. 
CAMÉLIA: Não normal.  Nem dor e nem incomodo? Não. 
CRAVINA: Não senti não, deu anestesia aí não senti nada na hora que rasgou não, na hora do 
ponto senti doer. Muita dor? Muita dor não, fraca, incomodo. 
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JARDINEIRA: Senti uma dor mais bem fraquinha na hora do ponto, na hora do corte não senti 
nada não. 
 

 O momento do procedimento para a maioria dessas mulheres se deu de 

forma “tranquila e normal”, ao contrário do que traz a literatura, que afirma que as 

mulheres vivenciam a episiotomia/rafia como uma condição de trauma. Mas este fato 

pode estar aqui mascarado pela dor sentida durante o trabalho de parto e 

nascimento, como a VIOLETA expressa “Ai nem senti, porque na hora é tanta dor, 

que vindo mais uma você nem sabe da onde está vindo”, como também pela falta de 

conhecimento por parte das mulheres acerca dos riscos advindos da realização da 

episiotomia. Isso as leva acreditar que é um procedimento benéfico e necessário 

para o nascimento de seu filho, vivenciando o procedimento com naturalidade e 

conformismo diante de uma necessidade atestada por quem tem maior 

conhecimento. 

 Porém, por mais simples que este procedimento possa parecer para as 

puérperas, sendo visto apenas como um simples cortezinho para ajudar o seu filho 

nascer, traz consigo possíveis complicações no parto e pós-parto, já citadas por 

Carroli e Mignini (2009), como extensão da lesão perineal, hemorragia, intoxicação 

neonatal pela lidocaína, edema, infecção, dor, incomodo, problemas na cicatrização, 

dispareunia entre outros. 

 Contudo, as mulheres referem não sentir dor no momento do corte por 

estarem anestesiadas, mas apresentam queixas em relação ao momento da sutura, 

referindo um maior incomodo do que propriamente dor, demonstrando certa 

despreocupação momentânea em relação ao procedimento. COPO DE LEITE afirma 

“aquele incomodozinho que é o problema”. Além disso, ela e BEGÔNIA disseram 

que o procedimento foi mais incomodo nesta segunda vez do que na primeira vez 

que realizaram, demonstrando talvez uma consequência da rigidez do períneo pela 

episiotomia/rafia anterior. 

 A enfermagem poderia auxiliá-las no autocuidado, planejando como cuidar-se 

e como atentar para sinais e sintomas de intercorrências advindas da 

episiotomia/rafia. 

 O pensamento das mulheres sobre o procedimento é apenas superficial 

acordando com seus conhecimentos acerca do mesmo, onde suas experiências são 

apresentadas de forma natural e aparentemente sem muita interferência em suas 

vidas, então as questionei em relação a: 
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Esse procedimento trouxe algum aspecto positivo para sua vida? 
 
VIOLETA : Mais ou menos, tipo ajudou pelo menos. 
COPO DE LEITE : Trouxe porque foi normal meu parto e era o que eu queria, queria que fosse 
com esse corte queria que fosse tudo desse jeito. 
MAGNÓLIA: Ham...... acho que não. 
AMARILIS: Não. 
BEGÔNIA: Olha vai ficar a cicatriz ali não é, naquele local, mas acredito que tenha me ajudado 
na hora da criança nascer não é. 
GARDÊNIA: Acredito que sim, ajudou a minha filha nascer não é. 
ROSA: Sim... 
GIRASSOL: ah, sei lá, não, só é bom assim porque assim agente não sofre tanto, que aí saiu 
pronto, sara rapidinho e cicatriza mais rápido que a cesárea. 
GLORIOSA: É... trouxe que minha filha está aqui comigo e isso foi bom e parto normal agente 
pode andar no mesmo dia a cesárea não. 
ÍRIS: Trouxe, muita coisa, deu um alívio. 
LÍRIO: Só senti um pouquinho na hora do ponto. Só um incomodozinho. 
ORQUÍDEA: Sei não. 
TULIPA: Facilitou na hora do neném sair 
GÉRBERA: Sim, porque espero que tenha voltado ao normal. 
MARGARIDA: Não sei. 
JASMIM: Acho que sim, imagina sem o ponto eu ia sofrer muito mais. 
IXIA: Teve minha filha não é?. 
CAMÉLIA: A me ajudou na hora de ter o filho. 
CRAVINA: Não. 
JARDINEIRA: Não. 
 

 Fica aparente, novamente, a distorção da visão das mulheres quanto à 

“banalização” da realização da episiotomia/rafia como procedimento necessário e 

indispensável durante o parto, já que muitas delas expõem que o aspecto positivo 

para elas foi à ajuda que tal intervenção trouxe para o nascimento de seu bebê e 

mais do que isso - o alívio à dor durante o nascimento.  

Pois, as puérperas compreendem a episiotomia como uma possibilidade de 

diminuir o período de expulsão do feto, levando a uma diminuição da dor do parto, 

reafirmando assim o desconhecimento da necessidade de indicação para que seja 

realizada a episiotomia. 

 É compreensível, segundo Santos e Shimo (2007, p.435), que as mulheres 

pensem que a episiotomia/rafia diminui o sofrimento materno, pois ela é realizada 

justamente no período expulsivo do parto, que é o momento onde a dor está mais 

intensa e muitas vezes elas pensam que não vão conseguir, além do desejo de que 

o bebê nasça o mais rápido possível para que as dores cessem e ela possa 

descansar. E Previatti e Souza (2007, p.119) completam dizendo que essa distorção 

de visão é reforçada pela falta de autonomia das parturientes durante o processo de 

parto e nascimento. 
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 Já que percebem os aspectos positivos que na verdade podem ser 

entendidos por nós como aspectos negativos, pensando no fato de que se encontra 

o desconhecimento, a distorção de visão e a incompreensão da episiotomia/rafia, 

neste momento buscaram-se: 

  
Esse procedimento trouxe algum aspecto negativo para sua vida? 
 
VIOLETA: Não. 
COPO DE LEITE: Não. 
MAGNÓLIA: É não sei se vai ficar cicatriz, não sei se vai ficar fechado, não sei como vai ficar 
depois. 
AMARILIS: Não só dá umas fisgadas não é. 
BEGÔNIA: Só a cicatriz mesmo que vai ficar, vai ficar aquele altinho e tal.  Como você já fez à 
primeira, durante a relação sexual você senti algum incômodo? Não, não, não da primeira vez não. 
GARDÊNIA: Não. Foi tranqüilo. 
ROSA: Ah! sei lá 
GIRASSOL: Não. 
GLORIOSA: Não. 
ÍRIS: Não 
LÍRIO: Também ainda não sei. 
ORQUÍDEA: Não. 
TULIPA: Não. 
GÉRBERA: Não 
MARGARIDA: Não, não. 
JASMIM: Não, sei lá eu acho que tem que ser feito não é.  Você alguma vez se preocupou como ia 
ficar? Não me preocupei, agente se preocupa claro não é, mas tem que ficar. Nas 3 vezes você 
pensou assim? Sabe que nunca parei para ficar olhando para mim eu acho que sempre é no 
mesmo lugar o corte. 
IXIA: Não. 
CAMÉLIA: Não sei. 
CRAVINA: Não. 
JARDINEIRA: Não. 
 

 Das 20 puérperas 14 pensam que a episiotomia não trouxe nenhum aspecto 

negativo para sua vida, 03 não souberam reconhecer se houve algum aspecto 

negativo e 03 demonstraram ter preocupação em relação às ocorrências de 

deformidades na aparência da genitália, como fica claramente explícito na fala da 

MAGNÓLIA que diz “É não sei se vai ficar cicatriz, não sei se vai ficar fechado, não 

sei como vai ficar depois”. Além disso, tem a dúvida do local que o corte está sendo 

realizado, que é expressa na fala da JASMIM que diz “.... para mim eu acho que 

sempre é no mesmo lugar o corte”. 

 Essas preocupações como afirmam Progianti, Araújo e Mouta (2008, p.48) 

podem gerar consequências para sua integridade psíquica, emocional e corporal, 

comprometendo o senso de segurança da mulher e parturiente, onde a episiotomia 
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se constitui em violência contra o seu corpo, negligenciando o direito de uma 

gravidez saudável e a um parto seguro. 

 Há de se ressaltar que as técnicas de sutura vêem se aprimorando ao longo 

dos anos e admite-se que os profissionais vão se instruindo e habilitando-se em 

técnicas cada vez menos traumáticas. Mas, no puerpério imediato, poucas mulheres 

pensam na sexualidade corporal, ainda mais no valor estético da área perineal 

porque ela não lhe está aparente.  

 Então, a enfermagem poderia contribuir esclarecendo acerca: da cicatrização 

dos pontos, da necessidade de abstenção sexual, do vestuário propício, do retorno 

ao controle médico ambulatorial e as condições melhores para a primeira relação 

sexual. 

 Para amenizar essas preocupações e fazer com que o processo do parto e 

nascimento seja visto pelas mulheres como momento natural, seguro e saudável, 

tentaram-se propor ações de enfermagem que minimizem os transtornos 

decorrentes da episiotomia/rafia através dos seguintes questionamentos, 

agrupando-os na unidade temática: 

 

Amenizando o mistério 

 

A enfermagem ajudou você a se auto-cuidar, em relação ao procedimento? 
 
VIOLETA: Sim, tipo mandando cuidar direitinho. Para cuidar bem, passar remédio, lavar 
direitinho. 
COPO DE LEITE: Ajudou, explicando, dando os remédios não é, é....para fazer o curativo, o 
álcool que tinha que passar, foram eles que fizeram. 
MAGNÓLIA: Ainda não. A equipe de enfermagem deu alguma orientação? Não, só o médico 
mesmo que vem olhar para ver se está cicatrizado e pergunta, o pessoal de enfermagem não. 
AMARILIS: Ensinou, ensinou como é para lavar com sabonete e água e só que caem os pontos 
sozinhos. 
BEGÔNIA: Não, o obstetra no caso que passou no dia seguinte para dar uma olhada, para ver 
como estava que explicou que hoje em dia não passa mais nada, da primeira vez usava 
povidini para ajudar secar os pontos. Dessa vez ele falou que é só sabonete mesmo e água, 
não passa mais nada para cicatrizar, só isso.  
GARDÊNIA: Ajudou, ajudou. A como tomar banho, como secar, como passar depois não é, 
cuidar. 
ROSA: Sim...  Com o que, deu alguma orientação? Ainda não. 
GIRASSOL: Sim ajudou, a ela está sempre falando, aí ela vem e olha.... dá os cuidados. 
GLORIOSA: Ajudou, orientou, cuidou, limpou, disse que tem sempre que estar lavando para 
não infeccionar e nem piorar. 
ÍRIS: Ajudou, ficar limpando para não inflamar. 
LÍRIO: Sim. Com.... me ajudando a tomar banho direitinho, falando o que eu devo fazer e o que 
eu não devo fazer. 
ORQUÍDEA: Ajudou, pediu para não botar remédio. 
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TULIPA: Sim, bom ela ensinou como agente tem que proceder não é, para poder não 
infeccionar, tomar banho direitinho, limpar sempre, não usar papel higiênico se não o papel 
pode colar, grudar ali e infeccionar. 
GÉRBERA: Não, no caso lá no centro cirúrgico mesmo explicaram o procedimento....... Quem 
explicou? Foi a médica. 
MARGARIDA: Não me deram..... assim como cuidar como não é? Limpar direitinho.  Quanto à 
higiene que ela orientou? É quanto à higiene. 
JASMIM: Sim, na hora do banho do primeiro banho ela vem nos ajuda e nos orienta. 
IXIA: Deu, para poder lavar bem, não deixar muito tempo suado é... quando for tomar banho, 
evacuar lavar após e secar bem. 
CAMÉLIA: Não. 
CRAVINA: Falando, explicando que tinha que lavar isso e aquilo como..... é....desinchar, poder 
lavar, não esfregar com papel com gaze. 
JARDINEIRA: Ela me explicou que tinha que lavar direitinho, que não podia secar com papel 
higiênico essas coisas. 
 

 A maioria das mulheres disseram ter recebido ajuda da enfermagem em 

relação ao seu autocuidado, mas percebe-se que as orientações realizadas 

concentraram-se na questão da higiene perineal, abordando explicações no geral de 

como se deve lavar (no banho e após as eliminações fisiológicas) e secar a 

episiorrafia, tomando os cuidados necessários para não infeccionar. 

 Devemos ter a compreensão que o autocuidado da mulher no período 

puerperal pode estar prejudicado requerendo uma atenção maior por parte dos 

profissionais de enfermagem. Somos os responsáveis em maior tempo pelos 

cuidados da mesma, pois muitas vezes as próprias puérperas desvalorizam suas 

queixas, devido ser o momento onde as atenções, em grande parte, estão voltadas 

ao recém-nascido e seus cuidados. 

 Com isso as dificuldades e necessidades vivenciadas pelas mulheres no pós-

parto em relação à episiorrafia ficam em segundo plano, sendo mascaradas por elas 

próprias e pelos profissionais que a assistem, sendo imprescindível que a 

enfermagem identifique e valorize suas queixas e reações, para que condutas e 

orientações adequadas sejam realizadas. 

 Braden (2000, p.416-417) afirma que se deve realizar uma avaliação 

cuidadosa do períneo no puerpério, para se verificar a adequada cicatrização da 

episiorrafia, além de sinais de anormalidades como rubor, calor, presença de 

exsudato, hiperestesia, edema, equimose e hemorróidas, além da dor perineal. Esta 

última que muitas vezes prejudica uma vivência prazerosa do puerpério. 

 Então, cabe a enfermagem estar atenta a essas condições, possibilitando que 

essa puérpera vivencie este momento com segurança e confiança, tentando-se 

amenizar os medos, dúvidas e anseios advindos da realização da episiotomia/rafia 
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como a preocupação em relação à aparência e condições de sua genitália. Assim, 

se faz necessário saber: 

 
Como você gostaria de ter sido tratada em relação à episiotomia/rafia? 
 
VIOLETA: Eu acho que foi bem o tratamento. Você gostaria de ter sido orientada antes ou avisada 
que ia ser feito? Não. 
COPO DE LEITE: Está bom....como gostaria, assim eu não sei explicar. Você gostaria de ter sido 
orientada antes ou avisada que ia ser feito?...Assim quando agente sabe que está grávida e que 
vai ser normal, isso já sabia, então eu... para mim está normal, não teve surpresa nenhuma. 
MAGNÓLIA: É... a...gostaria ter.....ela perguntou se queria ter sido cortada?....queria que ela me 
perguntasse, é mas não é?. Ela não perguntou? Não. Você gostaria de ter sido informada, pedido a 
autorização e recebido orientação antes? Isso gostaria. 
AMARILIS: Não. Tudo bem 
BEGÔNIA: Ah eu gostei do tratamento aqui, mas eles poderiam ter dado uma orientação 
melhor não é. Você gostaria de ter sido orientada antes ou avisada que ia ser feito? Não, acho que 
orientação mesmo é... agora no caso quando está secando os pontos, porque o incômodo é 
agora não é, por exemplo, na hora de sentar incomoda, na hora que vai levantar, que vai 
enxugar, por causa dos pontos, então dá um incomodozinho. 
GARDÊNIA: Acho que foi tudo ok. Você gostaria de ter sido orientada antes ou avisada que ia ser 
feito? Não, não acho que foi essencial tudo que fizeram foi de acordo. 
ROSA: ..... Você gostaria de ter sido orientada antes ou avisada que ia ser feito? É avisada. 
GIRASSOL:.... Você gostaria de ter sido orientada antes ou avisada que ia ser feito? Até que não 
porque eu já sabia. 
GLORIOSA: Do jeito que foi está ótimo. 
ÍRIS: ..... 
LÍRIO: Não... foi o melhor pro meu filho, no caso já me falaram que cortava, mas eu não sabia o 
nome do corte. Quem te falou? Minha mãe, minha prima que já tiveram filho e já sabiam o que ia 
fazer. 
ORQUÍDEA: Não. 
TULIPA: Acho que o jeito como fui tratada foi bom. 
GÉRBERA: Estou satisfeita. 
MARGARIDA: Não, não. 
JASMIM: Não eu não conheço, gostaria de ter tido o parto cesariana que não tem isso. 
IXIA: Não normal porque já sabia que poderia acontecer. 
CAMÉLIA: Não porque eu achei que fosse o natural dar o corte mesmo sem autorização, 
porque faz parte do procedimento para o neném nascer.  Você alguma vez ficou preocupada 
como ia ficar? Não, não porque da primeira vez ficou normal. 
CRAVINA: Tudo bem graça a Deus.  Você alguma vez ficou preocupada como ia ficar? Ah fiquei.... 
estou preocupada agora como é que vai ficar, fico pensando a meu Deus, se vai ficar direitinho 
se vai voltar ao normal. 
JARDINEIRA: Olha desse jeito está bom, está tudo bem. 
 

 O desconhecimento sobre a episiotomia/rafia por parte das mulheres 

entrevistadas foi evidenciado durante todo o desenrolar deste trabalho e uma vez 

mais se confirma tal fato quando nos deparamos com respostas de conformismo, 

aceitação e sem muitas oposições ao perguntar se elas gostariam de terem sido 

tratadas de forma diferente em relação à episiotomia/rafia, mesmo já tendo sido dito 

por elas anteriormente que é um procedimento incomodo. 

 Nesse momento destacam-se algumas respostas - COPO DE LEITE: “[...] 

assim quando agente sabe que está grávida e que vai ser normal, isso já sabia (a 
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realização do procedimento), então eu... para mim esta normal não teve surpresa 

nenhuma.”, GARDÊNIA: “[...] acho que foi essencial tudo que fizeram foi de acordo”, 

GLORIOSA: “Do jeito que foi está ótimo”, LÍRIO: “foi o melhor para o meu filho, no 

caso já me falaram que cortava, mas eu não sabia o nome do corte”, IXIA: “Não, 

normal porque já sabia que poderia acontecer”; CAMÉLIA: “Não, porque eu achei 

que fosse o natural dar o corte mesmo sem autorização porque faz parte do 

procedimento para o neném nascer”. 

 Nessas falas fica explícita a idéia da realização da episiotomia/rafia como 

parte integrante, quase que indispensável, da assistência ao parto normal, onde 

percebemos haver uma condição de naturalidade da ocorrência do procedimento. Já 

que essas puérperas afirmaram saber que o corte seria feito por ser parto normal, 

achara necessário e permaneceram satisfeitas com o acontecimento da intervenção, 

sem ao menos questionarem. Reafirma-se a incorporação da episiotomia na atenção 

obstétrica à mulher e a falta de autonomia frente às condições oferecidas a elas. 

 Esta é uma situação comum e passível de se entender, por vezes as 

mulheres tentam se posicionar contrárias com o que sabem ou pensam. Ou quando 

algo as incomoda, como quando sentem dor durante a episiorrafia e relata o 

desconforto, elas são interrompidas com os pensamentos científicos dos detentores 

do saber (os profissionais) que usam frases “delicadas” e muitas vezes 

desrespeitosas, propiciando a aceitação por parte das mulheres de situações 

desagradáveis, tais como: “tem coisa que dói mais e você deixa acontecer” ou “na 

hora de fazer foi bom”. 

 Apenas duas mulheres (MAGNÓLIA e BEGÔNIA) queixaram-se de não terem 

sido informadas e/ou orientadas antes da realização da episiotmia/rafia e que 

gostariam que isso ocorresse. Já a JASMIM afirmou que “gostaria de ter tido parto 

cesariano que não tem isso”, mostrando a preferência por um procedimento mais 

agressivo e com maiores riscos, transparecendo a aversão ao procedimento. 

 Fica aparente por mais “banalizada” que esteja à prática da episiotomia, que 

as mulheres ainda se incomodam de receber o corte, mas a falta de percepção dos 

profissionais em achar que elas não precisam saber ou entender o que vai acontecer 

com seu corpo impede que elas tenham acesso às informações e orientações que 

por direito são delas de receber. 

 Com isso é fundamental que a enfermagem estabeleça um vínculo de 

confiança com essa mulher, seja ela gestante parturiente ou puérpera, para que se 
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possam sanar suas dúvidas e medos em tempo hábil, devolvendo-as a condição de 

donas de seu corpo durante todo o processo de parturição. E a mesma possa lidar 

com as transformações que ocorrem durante toda a gestação e que irão ocorrer 

posteriormente no parto e puerpério, atendendo ao desejo das mulheres em 

vivenciar o momento da gravidez e parto com segurança, autonomia e prazer.  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“....Chega de intervir na natureza! 
As mulheres precisam compreender, 

receber o bebê no coração, 
experimentar o ‘dar à luz e renascer’.” 

 
(Lívia Pavitra) 
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5. CONCLUSÃO 
 

 Com a elaboração desse estudo foi possível perceber que a episiotomia ainda 

é realizada como procedimento de rotina e intervenção quase que indispensável 

durante o parto, sem se dar devida importância à necessidade de indicação para sua 

realização. 

 Ao estudar qual era a percepção das mulheres acerca da episiotomia 

encontrei o desconhecimento em relação aos aspectos que norteiam e envolvem a 

episiotomia/rafia. Além de uma visão distorcida do que vem a ser a episiotomia e de 

sua finalidade, ficando o procedimento representado na mente das mulheres como 

algo misterioso a ser desvendado por suas próprias vivências. 

 Percebe-se que as mulheres não recebem orientações a respeito do que vem 

a ser episiotomia/rafia, gerando um equívoco assistencial. Já que a ausência dessas 

informações deixa as mulheres fragilizadas para aceitar a escolha do pensamento 

do profissional que a assiste. Assim, impedindo-as de decidir por si mesmas o que é 

melhor para ela e de como dar conta do que está acontecendo com o seu corpo, 

negando seu direito de escolha. Fortalece-se com isso a prática rotineira da 

episiotomia, a hegemonia médica-obstétrica e a perda de autonomia dessa mulher 

no momento do parto e nascimento.  

Investigado o momento do procedimento elas confundem as sensações 

advindas do parto com as sensações sentidas pela episiotomia, já que a mesma é 

realizada concomitante ao parto, bem peculiar e de intensa dor que é a expulsão do 

feto. Acreditam ser um procedimento benéfico e necessário para o nascimento de 

seu filho, chegando a vivenciar o momento da intervenção com certa naturalidade e 

conformismo.  

Contudo, elas não têm real visibilidade do que sentiram durante e após a 

realização do corte, pois suas sensações são mascaradas pela falta de 

conhecimento dos possíveis riscos gerados pela realização da episiotomia, sendo 

visto por elas como um simples corte sem mais preocupações, pela dor sentida no 
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parto e por estarem anestesiadas. Mas ao mesmo tempo referem ser um 

procedimento incomodo no momento da sutura e em relação à possibilidade de 

cuidar de seus bebês. 

As conseqüências identificadas em suas vidas até o momento foram a 

distorção de visão quanto aos benefícios que o procedimento traz para o nascimento 

de seu filho e, do alívio à dor durante o parto (diminuição do sofrimento materno).  

Confirma-se alguns pressupostos que marcarão sua vidas; o  

desconhecimento da necessidade de indicação para sua realização; a falta de 

autonomia da mulher no processo de parturição; as dúvidas quanto ao seu 

autocuidado e principalmente a preocupação e anseios de possíveis deformidades 

que venham ocorrer em sua genitália. Além de gerar consequências para sua 

integridade psíquica, emocional e corporal enquanto mulher e parturiente, 

negligenciando o direito de uma gravidez saudável e um parto seguro, natural e feliz. 

As orientações realizadas pela enfermagem concentraram-se na higiene 

perineal, mas algumas mulheres relataram que gostariam de ter recebido 

orientações sobre o procedimento antes de sua realização e de como proceder 

quando os pontos estão secando. Pois, referem que o incomodo maior é neste 

momento, além disso, queriam ter tido a oportunidade de escolha, concedendo ou 

não a autorização para a realização do corte.  

No entanto, muitas tomaram ciência do procedimento através de partos 

anteriores ou através de familiares e conhecidos que já tinham passado por essa 

experiência. Ao mesmo tempo não foi concedido a elas a chance de escolha, 

mesmo quando pensavam que sim, era somente um aviso que recebiam (do 

profissional que a assistia) de que estaria sendo realizada a episiotomia. 

Ao conhecer a percepção das mulheres sobre a episiotomia/rafia e suas 

conseqüências para a vida dela, proponho que as seguintes ações sejam realizadas 

pela enfermagem: 

- orientá-las, antes da realização do procedimento, quanto ao significado da 

episiotomia (o que é de fato), como se dá a sua indicação, seus riscos e benefícios, 

desmistificando o “pacote parto normal” e o seu direito de escolha, tornando-a 

cidadã plena de direitos;  

- realizar uma avaliação cuidadosa do períneo no puerpério e oferecer os 

cuidados pertinentes (visualização do corte, presença dos pontos, higiene perineal 
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específica), auxiliando no autocuidado dela, para que fiquem atentas a sinais e 

sintomas de intercorrências advindas da episiotomia/rafia;  

- sanar qualquer tipo dúvida que a mulher apresente, valorizando suas 

queixas e reações, esclarecendo as questões sobre a cicatrização (como o cair 

sozinho dos pontos), do vestuário propício, do retorno ao acompanhamento médico-

ambulatorial  

- falar sobre as questões da sexualidade como a necessidade de abstenção 

sexual até que se encontrem condições adequadas do períneo para a primeira 

relação sexual e de como proceder;  

- estabelecer vínculo de confiança, incentivando-as a exteriorizar seus 

sentimentos a respeito da realização da episiotomia/rafia e prescrever planos 

assistenciais de alta para essa puérpera. 

Apenas uma apresentou questionamentos sobre a sexualidade. E as 

dificuldades vivenciadas por elas durante e após a realização do procedimento no 

corpo foram o incomodo e/ou dor sentidas no momento da sutura, ao sentar-se, ao 

levantar-se, ao se lavar e secar e o dimensionamento que ela faz do tamanho do 

corte pela quantidade de pontos recebidos. 

As mulheres não guardam significado da episiotomia/rafia, pois os 

profissionais de saúde não se comprometem em preparar essas mulheres para o 

parto normal e muito menos para a realização da episiotomia/rafia “caso seja 

preciso”. Além disso, as informações tão necessárias e importantes para que essa 

mulher/parturiente tome ciência do que está acontecendo ou do que irá acontecer 

com o seu corpo e se empoderem desse saber (o que lhe é de direito) não são 

realizadas no devido momento e nem são passadas da forma correta. 

É importante reforçar a necessidade de se rever os ensinamentos sobre a 

episiotomia/rafia no ensino obstétrico de enfermagem, onde deve ser feito a 

valorização das práticas não invasivas no processo do parto e nascimento ao invés 

da realização dessa intervenção.  

Não pode esquecer da “banalização” no cuidar da mulher, onde se torna 

imprescindível a integralidade desse cuidar, para que esta possa ser devidamente 

assistida após a alta hospitalar. Onde o profissional de enfermagem deve resgatar a 

sensibilidade de registrar em prontuários como se deu a episiotomia/rafia, qual foi 

sua indicação e se algo aconteceu no espaço intra-hospitalar, fomentando subsídios 

para evidências científicas. 
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 A enfermagem está presente na assistência geral e na específica de atuação 

no parto, por isso temos o dever de oferecer uma assistência de qualidade e dar 

condições para que ela possa lidar com as transformações que ocorrem em seu 

corpo no parto e no puerpério, sabendo agir frente a essas modificações, além de 

proporcionar a ela um parto seguro, prazeroso e natural e um puerpério agradável e 

confiante dela mesma. 
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7. APÊNDICE 1  
 
7.1 Instrumento de coleta de dados 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

 
 
CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO: 
NOME:________________________________________________________ 
IDADE:_________________    
POSSUI COMPANHEIRO? SIM (   ) NÃO (   ) 
TRABALHA? SIM (   ) NÃO (   ) EM QUÊ?__________________________ 
ESCOLARIDADE:_______________________________ 
FEZ PRÉ-NATAL? SIM (    ) NÃO (    ) 
NO DE FILHOS: _______________________________ 
 
 
1) Você sabe o que é ou já ouviu falar em episiotomia? 

(  ) sim               (  ) não 
Explique: ___________________________________________________ 
 
2)  Sabe dizer porque, no seu caso, ela foi realizada? 
           
3) Foi a primeira vez que você realizou a episiotomia? 

(  ) sim               (  ) não 
Explique: ___________________________________________________ 
 
4) Recebeu alguma orientação sobre o procedimento? De quem? 
 
5) Pediram sua autorização para fazer o procedimento? 
 
6) Como foi o momento do procedimento? 
 
7) Esse procedimento trouxe algum aspecto positivo para sua vida? 
 
8) Esse procedimento trouxe algum aspecto negativo para sua vida? 
 
9) A enfermagem ajudou você a se auto-cuidar, em relação ao procedimento? 
 
10) Como você gostaria de ter sido tratada em relação à episiotomia/ráfia? 
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7.2 Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

 
                   Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (proposta) 
 

PROJETO DE PESQUISA: “A EPISIOTOMIA/RAFIA NA PERCEPÇÃO DAS MULHERES: a 
enfermagem em busca da melhoria do cuidar” 

Pesquisador Responsável: Acadêmica de Enfermagem Laila Franco da Silva, sob a orientação da 
Dra.Enfª Helen Campos Ferreira. 
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 
Costa da Universidade Federal Fluminense. 
Telefone: 021 2713-5042/021 8410-6606 
Nome do voluntário: _____________________________________________Idade: _____. 

 
A Srª está sendo convidada a participar da pesquisa “A EPISIOTOMIA/RAFIA NA 

PERCEPÇÃO DAS MULHERES: a enfermagem em busca da melhoria do cuidar”. A pesquisa 
tem como objetivo conhecer a percepção das mulheres sobre a episiotomia/rafia, pois algumas 
mulheres sentem dificuldades para se autocuidar, pelo fato de não terem recebido da 
enfermagem adequada orientação. Assim, deseja-se saber como a enfermagem pode ajudar a 
mulher que vai para domicílio portando episiorrafia.  

Esclarece-se que não se espera que essa pesquisa traga riscos a sua saúde e ela não 
será utilizada para qualquer outro objetivo a não ser aquele já mencionado. Entre os benefícios 
que ela poderá trazer está a melhoria dos serviços de enfermagem prestados à comunidade. 
Sua participação é voluntária, podendo a qualquer momento a Sra. se recusar a responder as 
perguntas ou desistir de participar, retirando o consentimento. Sua recusa não trará nenhum 
prejuízo na relação com o pesquisador ou com a instituição. A Sra. não terá nenhum custo ou 
quaisquer compensações financeiras.  

Será realizada uma entrevista gravada a fim de registrarmos sua fala. Sua identidade 
será mantida em sigilo, para isso a Srª. será identificada por um número. Suas respostas serão 
confidenciais e seu nome não será divulgado em qualquer fase do estudo. Os dados coletados 
serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados e publicados em eventos 
e/ou revistas científicas.  

A Sra. receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail do pesquisador, 
podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação agora ou a qualquer momento.  

Obrigada pela participação,   

 Declaro que li o termo de consentimento, concordando 
com seus termos e que aceito participar da pesquisa.  

Eu, ___________________________________________________________________, Idade 
_____ RG no _____________________________, declaro ter sido informada e concordo em 

participar como voluntária da pesquisa acima descrita. 

    Niterói, _________de_______________de 2011. 
 
 

_______________________________                         _______________________________________ 
Assinatura da voluntária                                                           Laila Franco da Silva 

 
  

Laila Franco da Silva                                              Helen Campos Ferreira 
E-mail: lailafs@hotmail.com                                   E-mail: helen.campos@gmail.com 
Telefone: 02184106606                                    Telefones: 0219628-0921 
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8. ANEXO 1 
 

8.1 Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa 
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