
Intervenções do EESMO na prevenção do trauma 
perineal: Revisão sistemática da literatura

Introdução: A grávida em trabalho de parto está exposta à ocorrência de traumas perineais que 
podem estar associados à assistência que lhe é dedicada pelos profissionais de saúde. Entre 50 a 80% 
das mulheres que têm parto vaginal sofrem algum tipo de trauma perineal, podendo ser uma das 
causas diretas de comprometimento na saúde da mulher, tanto no pós-parto imediato, como nos 
períodos mais distantes do puerpério. Diante destas repercussões era de se esperar que diferentes 
condutas fossem tomadas com a finalidade de melhorar as práticas assistenciais e, assim, reduzir os 
desconfortos sentidos pelas puérperas.1,2

Método: Revisão sistemática da 
literatura. Bases de dados CINAHL 
Complete; MEDLINE Complete; 
COCHRANE (Database of 
Systematic Reviews). 

     

Objetivo: Identificar as intervenções do EESMO durante o trabalho de parto
que previnem e minimizam o trauma perineal nas parturientes.
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Conclusão: 

A prática das intervenções que previnem e minimizam o trauma perineal devem ser uma constante nas 
salas de partos no nosso país, uma vez que têm um impacto significativo na redução da morbilidade da 
puérpera e na melhoria da saúde e bem-estar sexual das mulheres a longo prazo.11

O EESMO deve capacitar as mulheres, de forma a que possam fazer escolhas informadas sobre os 
mecanismos de proteção perineal durante o parto.11

No processo da tomada de decisão e na fase de implementação das intervenções, o EESMO deve 
incorporar os resultados da investigação na sua prática, sendo necessário desenvolver o conhecimento de 
técnicas cada vez mais eficazes a utilizar durante o período expulsivo para diminuir o trauma perineal.6
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Resultados: Intervenções do EESMO que 
podem minimizar ou prevenir o trauma 
perineal:

● utilização da injeção de hialuronidase,3
● aplicação almofada/compressas quentes,4,5

● técnica hands-on versus hands-off, 6
● uso de posições materna alternativas, 7,8,9

● uso da massagem perineal, 4
● aplicação da manobra de Ritgen,4
● uso selectivo da episiotomia.10
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