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RESUMO
A hialuronidase (HAase) é um complexo enzimático que age sobre o tecido conjuntivo
frouxo. Existem vários estudos sobre a aplicação da HAase na região perineal, com a
finalidade de reduzir a ocorrência de episiotomia e lacerações espontâneas. Apesar dos
resultados positivos, as limitações metodológicas destes estudos justificam a controvérsia
sobre os benefícios de sua utilização no parto normal. O objetivo do presente estudo foi
comparar a frequência de trauma perineal e o grau de laceração perineal espontânea no
parto normal, com e sem uso da HAase injetável no períneo. Trata-se de um ensaio
clínico aleatório, placebo-controlado e duplo-cego, realizado em 2008, no Centro de
Parto Normal do Amparo Maternal, na cidade de São Paulo. A amostra foi de 156
parturientes, alocadas aleatoriamente nos grupos experimental (n=76) e controle (n = 80).
Foram incluídas apenas mulheres com feto único e gestação a termo, sem partos vaginais
anteriores, que tiveram parto normal na posição semissentada, sem anestesia por bloqueio
intra ou extradural. No segundo período do parto, as mulheres do grupo experimental
receberam injeção de HAase na região perineal posterior e as do grupo controle, injeção
de placebo. Os frascos com a solução foram previamente mascarados e identificados por
código numérico. A avaliação do desfecho perineal também foi realizada de forma
mascarada por uma enfermeira-juíza. Para a análise inferencial dos dados o teste exato de
Fisher foi realizado de forma monocaudal, sendo considerados estatisticamente
significantes os valores de p < 0,025. Os resultados mostraram que a integridade perineal
(ausência de laceração de qualquer grau na região posterior do períneo ou episiotomia)
ocorreu em 34,2% das mulheres do grupo experimental e em 32,5% do grupo controle,
sem diferença estatisticamente significante entre os grupos (p = 0,477). O trauma perineal
grave (lacerações de 2º e 3º graus e episiotomia) ocorreu em 28,9% das mulheres do
grupo experimental e em 38,8% do grupo controle, sem diferença estatisticamente
significante (p = 0,131). A profundidade da laceração de 2º grau nos grupos experimental
e controle, avaliada com a Peri-Rule®, foi de 1,9 e 2,3 cm, respectivamente. A
episiotomia foi realizada em 11 parturientes e quatro mulheres do grupo controle tiveram
laceração de 3º grau. Entre as mulheres de ambos os grupos, o trauma mais frequente na
região perineal posterior foi a laceração de primeiro grau (56% e 42,6% nos grupos
experimental e controle, respectivamente). As únicas alterações perineais observadas,
entre 24 a 48 horas após o parto, foram edema ou equimose, presentes em 14,7% e 32,5%
das mulheres dos grupos experimental e controle, respectivamente. A média do perímetro
cefálico dos recém-nascidos foi maior entre as mulheres com episiotomia e laceração de
3º grau, com valores do IC de 95% não coincidente para os casos de integridade perineal
e laceração de 1º e 2º graus, sugerindo que a medida do perímetro cefálico dos recémnascidos de mães submetidas a episiotomia era maior que dos demais bebês. A quase
totalidade dos recém-nascidos apresentou Apgar maior ou igual a sete nos primeiro e
quinto minutos de vida (94,2% e 99,4%, respectivamente), indicando a boa vitalidade ao
nascer. Todos os bebês permaneceram internados com a mãe no Alojamento Conjunto.
Concluiu-se que a utilização da HAase injetável não aumentou a proporção de períneo
íntegro nem reduziu a proporção de trauma perineal grave na amostra estudada.
Palavras-chave: Parto. Períneo. Lacerações. Hialuronidase. Enfermagem obstétrica.

Colacioppo PM. Use of hyaluronidase in the prevention of perineal trauma in
spontaneous delivery: a randomized clinical trial placebo-controlled double-blind
[thesis]. São Paulo: School of Nursing of São Paulo University.
ABSTRACT
Hyaluronidase (Haas) is a complex enzyme that acts on the connective tissue. There are
several studies on the implementation of Haas in the perineal area in order to reduce the
incidence of episiotomy and spontaneous lacerations Despite positive results,
methodological limitations of these studies justify the controversy about the benefits of
its use in spontaneous delivery. The aim of this study was to compare the frequency of
trauma and the degree of perineal lacerations in vaginal deliveries, with and without the
use of injectable Haase in the posterior region of the perineum. This is a randomized
clinical trial, placebo-controlled, double-blind study, conducted in 2008 in the Amparo
Maternal Birth Center located in São Paulo city. The sample of 156 pregnant women
were randomly allocated to experimental groups (n = 76) and control (n = 80). We
included only women with singleton pregnancies, pregnancy to term without previous
vaginal deliveries and who had spontaneous delivery in semi-sitting position without
anesthesia by intra or extra-dural. In the second stage of labor, women in the
experimental group received injections of Haas in the posterior perineal area and those of
the control group received injections of placebo. The vials of solution were previously
masked and identified by code number. The assessment of perineal outcome was also
performed under masked by a nurse-judge. For the inferential analysis of data, we
performed the Fisher exact test, so tailed and were considered statistically significant p
values <0.025. The results showed that the perineal integrity (absence of any laceration
in the posterior region of the perineum or episiotomy) occurred in 34.2% of women in
the experimental group and 32.5% in the control group, no statistically significant
difference between groups (p = 0.477). The severe perineal trauma (second and third
degree lacerations and episiotomy) occurred in 28.9% of women in the experimental
group and 38.8% in the control group, no statistically significant difference (p = 0.131).
The depth of the perineal laceration of 2nd degree in experimental and control groups
measured by the Peri-Rule ®, was 1.9 and 2.3 cm, respectively. Episiotomy was
performed in 11 pregnant women and four women in the control group had 3rd degree
lacerations. Among women in both groups, the most common trauma in the posterior
region of the perineum was the first degree (56% and 42.6% in the experimental and
control groups, respectively). The only perineal changes observed between 24 to 48
hours after delivery, were swelling or bruising, present in 14.7% and 32.5% of women in
the experimental and control groups, respectively. The average head circumference of
newborns was higher among women with episiotomy and 3rd degree tears, with CI of
95% not matched to the cases of integrity and perineal laceration at 1st and 2nd degrees,
suggesting that the extent head circumference of newborns whose mothers undergo
episiotomies was larger than the other babies. Almost all of the newborns had Apgar
scores greater than or equal seven in the first and fifth minutes of life (94.2% and 99.4%,
respectively), indicating good vitality at birth. All babies roomed-in with the mother
during hospital stay. It was concluded that the use of injectable Haase did not increase
the proportion of intact perineum and did not reduce the proportion of severe perineal
trauma in our sample.
Keywords: Delivery. Perineum. Lacerations. Hyaluronidase. Nurse-midwifery.

Colacioppo PM. El uso de la hialuronidasa en la prevención de trauma perineal en
el parto normal: ensayo clínico aleatorio placebo-controlado doble ciego [tesis]. São
Paulo: Escuela de Enfermería de la Universidade de São Paulo, 2009.
RESUMEN
La hialuronidasa (HAasa) es un complejo enzimático que actúa sobre el tejido conectivo.
Existen varios estudios sobre la aplicación de HAasa en la región perineal, con el fin de
reducir la ocurrencia de episiotomías y desgarros espontáneos. Apesar de resultados
positivos, las limitaciones metodológicas de estos estudios justifican la controversia
sobre los beneficios de su utilización en parto normal. El objetivo fue comparar la
frecuencia del trauma perineal y el grado de las laceraciones perineales espontáneas en el
parto normal, con y sin el uso de inyecciones de HAasa en el perineo. Se trata de un
ensayo clínico aleatorio, placebo-controlado y doble-ciego, que se realizó en el 2008, en
el Centro de Parto Normal Amparo Maternal, en la ciudad de Sao Paulo. La muestra fue
de 156 parturientas, asignadas al azar a los grupos experimental (n = 76) y control (n =
80). Se incluyeron solamente mujeres con embarazo único y a término, sin partos
vaginales previos, con parto normal en posición semi-sentada, sin anestesia intra o extradural. En el segundo periodo del parto, las mujeres del grupo experimental recibieron
inyección de HAasa en la región perineal posterior y las del grupo control recibieron
inyección de placebo. Los frascos de solución fueron previamente enmascarados e
identificados por número de código. La evaluación de los resultados perineales también
fue realizada en forma enmascarada por una enfermera-juez. El en análisis inferencial de
los datos, se utilizó el teste exacto de Fisher, de forma monocaudal, considerando
estadísticamente significantes los valores de p < 0,025. Los resultados mostraron
integridad perineal (ausencia de laceración de cualquier grado en la región posterior del
perineo o episiotomía) en 34,2% de las mujeres en el grupo experimental y 32,5% en el
grupo control, sin diferencia estadísticamente significativa entre los grupos (p = 0,477).
El trauma perineal severo (laceraciones de 2º y 3er grados y episiotomía) ocurrió en
28,9% de las mujeres del grupo experimental y en 38,8% del grupo control, sin
diferencia estadísticamente significativa (p = 0,131). La profundidad de la laceración de
2º grado en los grupos experimental y control, medida por la Peri-Rule®, fue de 1,9 y
2,3 cm., respectivamente. La episiotomía se realizó en 11 parturientas y cuatro mujeres
en el grupo de control tuvieron laceración de 3er grado. Entre las mujeres en ambos
grupos, el trauma más común en la región posterior del perineo fue la laceración de 1er
grado (56% y 42,6% en el grupo experimental y control, respectivamente). Los únicos
cambios observados en el perineo, entre 24 y 48 horas después del parto, fueron el
edema o equimosis, presentes en 14,7% y 32,5% de las mujeres en los grupos
experimental y control, respectivamente. El perímetro cefálico promedio de los reciénnacidos fue mayor entre las mujeres con episiotomía y laceración de 3er grado, con
valores de IC95% que no corresponden con los casos de integridad y de laceraciones
perineales de 1er y 2º grados, lo que sugiere que la medida de la circunferencia de la
cabeza de los recién-nacidos, cuyas madres sufrieron episiotomía, era mayor que los
demás bebés. Casi todos los recién-nacidos tenían puntuaciones de Apgar mayor o igual
a siete en el primero y quinto minutos de vida (94,2% y 99,4%, respectivamente),
indicando buena vitalidad al nacer. Todos los bebés permanecieron en el alojamiento
conjunto con la madre. Se concluyó que el uso de HAasa inyectable no aumentó la
proporción de perineo intacto y no redujo la proporción de trauma perineal severo en la
muestra estudiada.
Palabras-clave: Parto. Perineo. Laceraciones. Hialuronidasa. Enfermería obstétrica.
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Introdução 20
1 INTRODUÇÃO∗

O parto é um evento fisiológico mas, nos dias de hoje, vemos um crescente
número de intervenções desnecessárias na assistência à parturiente. Para a mulher, a
experiência da parturição é um momento único na vida e, como profissionais de
saúde e cuidadores devemos proporcionar condições para que esse evento ocorra de
forma fisiológica e seja uma experiência humanitária, significativa e enriquecedora.
Ayres (2005, p.550) comenta sobre a humanização na saúde:
Fundamentalmente, a uma perspectiva filosófica, a partir da qual o ideal
de humanização pode ser genericamente definido como um
compromisso das tecnociências da saúde, em seus meios e fins, com a
realização de valores contrafaticamente relacionados à felicidade
humana e democraticamente validados como Bem comum.

Assistir o parto é cuidar para não intervir. Em outro estudo Ayres (2002) dá
ao termo cuidado o sentido de que cuidar de alguém é mais que construir um objeto e
intervir nele. Assim, a assistência ao parto transformou o “cuidado” em “tratamento”,
isto é, o parto não é mais visto como um evento fisiológico e, sim, patológico.
Gadamer (1993, p.45), filósofo, relata sobre a ciência moderna:
As ciências naturais modernas não são, em primeiro lugar, ciências da
natureza, no sentido de um todo que se equilibra por si mesmo. Não se
baseiam na experiência da vida, mas na construção planificada.
Enquanto ciência, faz que os processos naturais se tornem calculáveis e
domináveis de modo que, em última instância, é capaz de substituir o
natural pelo artificial.

Até o final do século XIX, o uso da episiotomia não era um procedimento
rotineiro. Os partos eram conduzidos de forma natural e assistidos por parteiras que,
no ensino de muitas escolas de obstetrícia, foram deixadas de lado. A partir da
década de 1930, com o deslocamento do parto do domicílio para o hospital, houve
uma mudança no conceito de parto natural, iniciando-se o uso das intervenções
médicas. Desse modo, a realização da episiotomia passou a ser encorajada, como um

∗

A revisão de língua portuguesa desta dissertação contempla as novas regras do acordo ortográfico
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procedimento para prevenir e diminuir eventuais complicações à mulher (Melo Jr,
2005).
O estudo de Osava (1997) relata um pouco da história da obstetrícia e de
como fomos direcionados para uma assistência mecanicista. Anteriormente à prática
rotineira da episiotomia, houve a introdução do parto fórceps ou “mãos de ferro”,
dando início à era do parto comandado, simbolizando a luta do homem contra a
natureza da mulher. O interessante é que esse procedimento não foi popular entre as
parteiras da época no século XVI, e as mesmas foram consideradas com baixo nível
intelectual, por não conseguirem acompanhar os avanços tecnológicos no parto.
Desde então, as mudanças ocorridas na assistência materna contribuíram para
a difusão de novos padrões de comportamento e consumo de serviços de saúde, com
a divisão técnica do trabalho, a restrição à atuação da parteira e a inclusão de outros
profissionais. Desta maneira, vários especialistas apropriaram-se de aspectos da
assistência ao nascimento, cabendo ao médico obstetra o cuidado com o parto, ao
anestesista, o cuidado com a dor e, ao pediatra, as ações sobre o recém-nascido.
Porém, estas atividades, longe de serem harmoniosas, são focos de tensão no espaço
hospitalar.
Para Odent (2002) com o parto industrializado do século XX, iniciou-se uma
“cascata de intervenções” na assistência à parturiente, que perdura até os dias atuais.
Joseph DeLee influenciou esse advento, com seu famoso discurso intitulado “o parto
é um processo patológico”, no qual recomendava na assistência ao parto o uso
rotineiro do fórcipe, a episiotomia e a sedação da mulher com éter. Na mesma época,
início do século XX, na Alemanha, a escopolamina, droga amnésica, era
administrada à mulher que se tornava mais controlável no trabalho de parto e parto.
Rezende (2007a, p.349), clássico da obstetrícia brasileira, refere que:
A maioria dos velhos autores aconselhava a episiotomia apenas quando
o períneo era de pouca elasticidade, rijo, conduta que não parece
acertada. A passagem do feto pelo anel vulvo-perineal, será raramente
possível sem lesar a integridade dos tecidos maternos, com lacerações e
roturas as mais variadas, a condicionarem frouxidão irreversível do
assoalho pélvico. É a episiotomia, quase sempre, indispensável nas
primiparturientes, e nas multíparas nas quais tenha sido anteriormente
praticada.

No entanto, o relato de uma mulher sobre o parto normal, na pesquisa de
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Diniz e Chachan (2004, p. 106) traduz o quanto pode ser impactante o tipo de
assistência prestada: “Eu não teria um parto normal, nunca. Eu odiaria ter as pernas
abertas e minha sexualidade invadida e destruída”.
Jones (2004) cita que, após algum tempo na prática da obstetrícia,
compreendeu que realizava procedimentos hospitalares ritualísticos, por achar que
eram necessários, que estava fazendo um “bem” às parturientes que assistia. A
prática era endossada pelo professor de obstetrícia da universidade, que tinha a
mesma crença. Ele somente repetia o que lhe foi ensinado, estava à mercê do sistema
de ensino que o fez crer que as mulheres não eram capazes de dar à luz sem seu
auxílio médico e autoritário. Após experiências no atendimento de partos
domiciliares e estudos em relação à fisiologia do parto, percebeu que estava alienado.
Suas intervenções haviam deixado marcas no corpo e na alma das mulheres que
havia assistido, cumprindo rotinas hospitalares.
Após o término da graduação na década de 1980, trabalhei em maternidades
públicas e privadas, realizando assistência às parturientes com práticas rotineiras.
Contudo, no curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica da Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo, em 1997, tive a oportunidade de
conhecer a parteira alemã Angela Gerke, em uma visita à comunidade Monte Azul,
na cidade de São Paulo. Sua prática na assistência ao parto despertou-me para a
questão das intervenções excessivas e desnecessárias. A partir de então, iniciaram-se
meus questionamentos a respeito da assistência oferecida pelos profissionais de
saúde à mulher no período gravídico. Tomei ciência sobre a humanização do
nascimento e da necessidade de cuidar da parturiente, como um ser individual e
respeitar seu processo do parto. Em 2005, ao concluir o Mestrado, iniciei a
assistência a partos domiciliares e a reconstrução de meu aprendizado na assistência
ao parto foi inevitável.
Por sua prática rotineira e prevalente na maioria das maternidades brasileiras,
a episiotomia tornou-se foco de meus estudos nessa fase de minha atuação
profissional. A diminuição do uso episiotomia pelas enfermeiras obstétricas na
assistência ao parto resultou no aumento do trauma perineal espontâneo. Assim, a
prevenção desse trauma ainda é um tema pouco explorado em nosso meio, com
poucas pesquisas.
Para haver mudança, é preciso romper com práticas arraigadas na atuação do
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profissional que assiste o parto, sendo imprescindível uma disposição para aceitar o
novo. Desse modo, é pertinente buscar soluções adequadas para a assistência, tendo
como referencial a prática baseada em evidências científicas (Silveira, Riesco, 2008)
A ideia de realizar este estudo surgiu em razão dos resultados clínicos obtidos
com o uso de hialuronidase na região perineal, com finalidade de reduzir a utilização
de episiotomias e prevenir lacerações perineais.
Vários autores consideram a episiotomia de rotina como uma herança
transmitida por gerações, sem o questionamento de sua real eficácia. O uso de forma
profilática para se evitar possíveis traumas perineais e problemas ginecológicos
levou à mutilação de muitas mulheres pelas episiotomias amplas, seccionando
músculos vitais à integridade e ao funcionamento do assoalho pélvico, sem nenhuma
fundamentação científica que apoie esse procedimento. Estudos concluíram que a
episiotomia deve ser realizada em cerca de 10% a 15% dos casos (Labrecque et al.,
2000; Carroli, Belizan, 2006).
O resgate do parto natural é uma luta em nosso País onde a maioria dos partos
é realizada com episiotomia de forma rotineira e sem critério. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) preconiza que a integridade do períneo seja preservada
sempre que possível, pois lacerações perineais espontâneas, se ocorrerem após o
parto, serão menos dolorosas e muitas vezes não necessitarão de sutura (OMS,
1996a).
Apesar disso a episiotomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns
no mundo, mas não há evidências que apoiem esse hábito. Seu uso liberal somente é
justificado se os benefícios para mãe e feto forem compensadores. Podemos apontar
os efeitos maléficos do procedimento que são: extensão para o esfíncter anal;
resultados anatômicos insatisfatórios, como assimetria ou estreitamento do intróito
vaginal; prolapso vaginal; fibromas moles; fístulas retovaginais; perda excessiva de
sangue; dor; edema; deiscência e dispareunia. No entanto, se durante a monitorização
do segundo estágio do trabalho de parto houver diagnóstico suspeito de sofrimento
fetal ou parada na progressão do trabalho de parto, pode ser necessário acelerar o
processo, realizando a episiotomia, mesmo apresentando esses efeitos indesejáveis
(Enkin et al., 2005).
Esse procedimento é praticado em mais de 90% dos partos hospitalares na
América Latina e, anualmente, milhões de mulheres têm sua vulva e vagina cortadas
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e suturadas sem qualquer indicação médica. Portanto, há o desperdício de cerca de
US$ 134 milhões anuais só com esse procedimento, sem contar nenhuma de suas
freqüentes complicações (CLAP, 2004). No Brasil, a taxa de episiotomia entre
nulíparas foi de 94,2%, segundo um estudo realizado das taxas da América Latina e
Caribe entre 1995 e 1998 (Althabe et al., 2002)
A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS),
realizada no Brasil, entre 1996 e 2006, caracterizou a assistência ao parto em hospital
assistido por profissionais tecnicamente qualificados. O médico respondeu por 88,7%
dos partos, enquanto a participação do enfermeiro foi mais frequente na Região
Norte do País (20,6%), seguida das Regiões Sul e Sudeste, com 2,6% e 4%,
respectivamente (Lago, Lima, 2009)
As mesmas autoras referem que as práticas obstétricas são preocupantes, em
razão do elevado número de intervenções consideradas desnecessárias, como a
episiotomia, que apresentou a taxa no País de 71,6%. Essa taxa na Região Sudeste,
Centro-Oeste e Sul foi de 80,3%, 78,8% e 78,5%, respectivamente. A pesquisa
revelou que o Brasil está em descompasso com as recomendações internacionais
fundamentadas em evidências científicas.
Além de não haver evidências confiáveis de melhores resultados maternos ou
perinatais com o emprego rotineiro da episiotomia, existem claras evidências de que
seu uso acarreta riscos. As intervenções obstétricas devem ser baseadas em
evidências e as que são efetivas somente em grupos de alto risco, não devem ser
usadas como rotina (OPAS, 2002; Scarabotto, Riesco, 2006).
A revisão sistemática de oito ensaios clínicos aleatorizados com 5.541
mulheres comparou a episiotomia seletiva (28,4%) com a de rotina (75,1%),
revelando que, com o uso da episiotomia seletiva, parece haver benefícios em relação
à episiotomia de rotina, como menos trauma perineal, menor número de sutura e
menos problemas de cicatrização. Não houve diferença estatisticamente significante
para trauma perineal grave, e o uso restrito da episiotomia não foi fator de proteção
para laceração perineal anterior (Carroli, Mignini, 2009).
Assim sendo outras práticas de proteção perineal cuja eficácia ainda não foi
comprovada, devem ser estudadas com a finalidade de causarem menores prejuízos à
mulher no parto.
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1.1 ANATOMIA DA REGIÃO VULVOPERINEAL
A região vulvoperineal é constituída pela vulva e períneo. A vulva equivale
aos órgãos genitais externos que são: o monte de Vênus; grandes e pequenos lábios;
clitóris; região vestibular; meato uretral; glândulas vulvovaginais; intróito vaginal e
hímen. O clitóris localiza-se na extremidade superior da vulva, próximo ao monte de
Vênus. Os pequenos lábios esquerdo e direito são duas pregas cutâneas
avermelhadas, que se unem na extremidade superior da vulva, sendo parcialmente
cobertos pelos grandes lábios. Na extremidade posterior, sua junção forma a região
denominada fúrcula. O vestíbulo localiza-se entre os pequenos lábios e estende-se
desde do clitóris até a fúrcula. Em sua parte anterior, encontra-se o meato ou óstio
externo da uretra e em sua parte inferior, o hímen e o óstio da vagina. (Costacurta,
1975; Cunningham et al., 2000a)
O assoalho pélvico é formado por um tecido macio que preenche os ossos da
pelve e estende-se à vulva, períneo e nádegas. Anatomicamente, a pelve é constituída
pelas seguintes camadas de tecidos:
-

pele;

-

subcutâneo;

-

músculos superficiais do períneo e ligamento triangular;

-

fáscia superficial e profunda e fossa isquioretal;

-

músculos profundos do períneo;

-

fáscia da camada visceral da pelve que dá suporte aos ligamentos dos
órgãos pélvicos;

-

peritônio pélvico.

A parte anterior da saída da pelve é limitada pela sínfise púbica e bordas
inferiores dos ossos púbicos e, a posterior, pelas espinhas isquiáticas, ligamentos
sacrotuberais e cóccix.
Entre as espinhas isquiáticas, os músculos transversos superficiais e
profundos do períneo cruzam a saída da pelve, dividindo o períneo em dois: o trígono
urogenital e o trígono anal.
A estrutura fibromuscular situada entre o intróito vaginal e o ânus é o corpo
do períneo e, lateralmente, a ele estão as tuberosidades isquiáticas.
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A região perineal pode ser subdividida em anterior e posterior, que é o limite
inferior da pelve feminina. Os principais músculos do períneo são:
-

região anterior: isquiocavernoso, bulbocavernoso, transverso superficial
e profundo;

-

região posterior: esfíncter anal externo e interno, levantador do ânus e
isquicoccígeo (Kettle, 2005).

No momento do desprendimento da apresentação, todas as formações
musculares distendem-se e formam um canal membranoso ou trajeto mole, que se
prolonga inferiormente ao trajeto ósseo da parturição ( Rezende, 2007b).
Outra estrutura que envolve a parturição é a vagina, que é um tubo
fibromuscular que se estende da região vestibular até a cérvix uterina, revestido por
um tecido que facilita sua distensão durante o parto.

1.2 LACERAÇÕES PERINEAIS
De acordo com os dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos
(SINASC) em 2006 ocorreram, aproximadamente, 1,5 milhão de partos por via
vaginal nos hospitais brasileiros (Berquó, Garcia e Lago, 2009).
Na maioria desses partos, as mulheres sofreram algum tipo de trauma perineal
em razão da episiotomia ou de lacerações perineais espontâneas, pois, a literatura
revela o aumento dos traumas perineais espontâneos quando não se utiliza a
episiotomia, que é considerada um trauma não espontâneo.
O trauma perineal ocorre durante a expulsão fetal e pode ser classificado em
episiotomia e lacerações perineais espontâneas. A laceração perineal é uma solução
de continuidade dos tecidos vulvovaginais e perineais, com extensão e profundidade
variáveis, podendo atingir mucosa, pele e músculos dessas estruturas da anatomia
feminina.
As lacerações perineais podem ser únicas ou múltiplas e são classificadas
conforme o tipo ou grau da ocorrência do trauma perineal. Segundo (Kettle, 2005),
os critérios dos graus de laceração são classificados em primeiro, segundo, terceiro e
quarto, de acordo com os tecidos lesados.
A laceração de primeiro grau atinge a pele, o tecido subcutâneo e a mucosa
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vaginal; a laceração de segundo grau atinge os músculos superficiais do períneo e se
for profunda, o músculo pubococcígeo. Já a laceração de terceiro grau envolve os
músculos superficiais e profundos do esfíncter anal e é classificada como: 3A lesiona menos de 50% da espessura do esfíncter anal externo; 3B - acomete mais de
50% da espessura do esfíncter anal externo; 3C - a lesão ocorre no esfíncter anal
interno. O grau mais grave de laceração é de quarto grau que abrange o conjunto de
músculos do esfíncter anal e, também, o epitélio anal.
As lacerações de primeiro grau, eventualmente, não necessitam de sutura, a
menos que se apresentem sangrentas. Porém, as de segundo grau, que atingem o
músculo, em geral, são suturadas e têm reparo fácil e rápido. Podemos dizer que os
traumas espontâneos apresentam melhor reparação tecidual, menos dor e risco de
infecção em relação à episiotomia (Macleod et al, 2008; Almeida, Riesco, 2008;
Colacioppo, Riesco, 2009).
Os fatores associados ao trauma perineal podem ser subdivididos em:
-

condições maternas: idade, etnia, paridade, preparo do períneo na
gravidez, altura do períneo e episiotomia em parto anterior;

-

condições fetais: peso, perímetro cefálico, apresentação e variedade de
posição fetal, diâmetro biacromial;

-

condições assistenciais: posição materna, duração do período expulsivo,
uso de ocitocina, puxos dirigidos, proteção perineal e manejo do feto,
profissional que presta assistência e suporte emocional, entre outras.

Segundo Prager et al. (2008), faltam evidências científicas que associem o
trauma perineal à idade da mulher. Os resultados da pesquisa com 2.000 nulíparas na
Suécia e Itália mostraram não haver associação da idade materna com lacerações
perineais graves, isto é, com rotura do esfíncter anal.
Howard et al. (2000) no estudo realizado com 1.809 nulíparas no Hospital da
Universidade de Michigan, entre 1996 e 1998, mostrou que a probabilidade de
ocorrer laceração perineal foi de 6% a mais para cada ano na idade da parturiente.
Os mesmos autores revelaram que de acordo com a raça, as mulheres brancas
e nulíparas tiveram mais lacerações perineais que as negras. Já, as negras e nulíparas
apresentaram duas vezes mais chances de ter períneo íntegro que as brancas. O
mesmo ocorreu no estudo de Golgberg et al. (2003) que pesquisou o trauma perineal
em mulheres negras, e os resultados mostraram menos casos de laceração de segundo
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grau e maior número de períneos íntegros entre essas mulheres.
Recente pesquisa realizada na Alemanha, com 2.967 partos revelou que a
nuliparidade associada à idade materna avançada é um fator de risco para lacerações
graves e rotura do esfíncter anal. Os autores da pesquisa recomendam que mais
estudos sejam realizados abordando esse tema (Hornemann et al., 2009).
Além da nuliparidade, Eskandar e Shet (2009) mostraram que a ocorrência de
lacerações perineais de terceiro e quarto graus podem estar relacionadas à posição
fetal posterior, enquanto bebês de peso elevado ao nascer não foram estatisticamente
significantes para ocorrência do trauma perineal grave.
Uma questão importante abordada em estudos sobre a proteção perineal no
parto é a massagem perineal na gestação. A pesquisa de Beckmann e Garret (2008)
mostrou que o preparo do períneo na gravidez é um fator relevante de proteção
perineal. Os autores avaliaram o efeito da massagem a partir da 35ª semana de
gestação em três ensaios clínicos com 2.434 mulheres. Os resultados obtidos foram
que a massagem reduziu o trauma perineal que necessitava de sutura e houve menor
probabilidade de realização de episiotomia nas mulheres. Mas, não houve diferença
para o parto fórcipe ou vácuo extrator.
Outro fator importante é a possibilidade da mulher poder escolher a posição
no parto, sendo assim participativa no processo de nascimento. A posição materna
pode diminuir o número de intervenções desnecessárias, prevenindo o trauma
perineal. Na metanálise com 22 estudos, em que 1.500 artigos foram analisados e
revisados, os fatores que favoreceram a integridade perineal foram posição materna
vertical e massagem perineal algumas semanas antes do parto (OMS,1996b; Eason et
al., 2000).
Gupta e Hofmeyer (2009) referem que, qualquer posição materna elevada ou
lateral no segundo estágio do parto, em relação à litotômica, diminui o tempo do
expulsivo, reduz episiotomias e diminui a sensação dolorosa do expulsivo. Portanto,
a mulher deve ser encorajada a ficar na posição que achar mais confortável no parto,
exceto em litotomia.
O estudo realizado em uma maternidade pública na Austrália, com dados de
3.756 partos, analisou a necessidade de sutura perineal em cada fator relacionado ao
trauma perineal: idade materna, indução de parto, posição fetal não posterior, uso de
anestesia regional, deflexão da cabeça fetal e peso do recém-nascido acima de
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3.500g. A posição materna semissentada – usual entre as mulheres no local da
pesquisa – foi adotada em 65,9% dos casos. Os resultados revelaram que na posição
semissentada houve maior necessidade de sutura perineal. Dentre as mulheres que
necessitaram de sutura, prevaleceram as nulíparas (Soong, Margaret, 2005)
Pesquisas mostram que o uso de puxo dirigido ou manobra de Valsalva pode
ser um fator relevante para o trauma perineal. Albers et al. (2006) realizaram um
ensaio clínico controlado no Centro Médico da Universidade do Novo México com
1.211 mulheres, entre 2001 e 2005, com a finalidade de determinar quais fatores
estavam associados ao trauma perineal, para que houvesse menos lacerações
perineais nos partos normais assistidos por enfermeiras obstétricas. Os fatores de
proteção para o trauma perineal foram o desprendimento do polo cefálico entre as
contrações e o uso do puxo espontâneo. A taxa de sutura nos partos de nulíparas com
puxo espontâneo versus dirigido foi de 23,6% e 37,4%, respectivamente.
Intervenções clínicas não invasivas como a vaselina líquida e o gel obstétrico
foram testadas para a prevenção de lacerações perineais. No caso da vaselina, a
pesquisa envolveu 76 mulheres que tiveram o parto em posição lateral, com puxo
espontâneo e não houve diferença estatisticamente significante para a prevenção do
trauma perineal com uso da vaselina (Araújo, Oliveira, 2008).
Quanto ao gel obstétrico (ácido poliacrílico adesivo), estudo controlado não
mascarado testou o produto em 183 nulíparas, distribuídas em grupo experimental e
placebo. O gel foi aplicado no canal de parto, com até 4 cm de dilatação, os
resultados mostraram diferença estatística significante para integridade perineal,
porém sem o uso de interveções como a manobra de Kristeller e o parto instrumental
fórcipe. (Schaub et al., 2008).
Existem problemas a curto e longo prazo associados ao trauma perineal. A
curto prazo, podemos ressaltar a perda sanguínea – em maior quantidade provocada
pela episiotomia e, em menor, pelas lacerações perineais espontâneas –, a
necessidade de sutura e a dor causada pelo trauma. Quanto aos problemas a longo
prazo, são as disfunções intestinais, urinárias e sexuais. Portanto, a prevenção do
trauma perineal é relevante na assistência à mulher ao parto, reduzindo sua
morbidade.
Contudo, intervenções clínicas são pertinentes, desde que não tragam
malefícios à mulher e seu concepto. Reduzir o uso de procedimentos, como a
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episiotomia ou evitar lacerações perineais graves são desafios para os profissionais
que assistem o parto. Desse modo, pesquisas nesse campo devem ser realizadas.
A revisão de literatura de Renfrew (1998) sobre intervenções que podem
diminuir o trauma perineal durante o parto inclui o uso da hialuronidase (HAase)
injetada no períneo, como tecnologia para ajudar na prevenção desse trauma,
relaxando os tecidos do períneo e reduzindo episiotomias e lacerações espontâneas.
O estudo de Scarabotto e Riesco (2008) mostrou que o uso da HAase
injetável no períneo pode prevenir lacerações perineais. No entanto, o referido estudo
foi realizado sem mascaramento, sugerindo a necessidade de aprimorar seu desenho.
Assim, foi adotado como piloto para a presente pesquisa.

1.3 HIALURONIDASE
1.3.1 Características e ação da enzima
A HAase é um complexo enzimático presente no corpo humano,
especialmente, nos testículos e esperma do homem. É encontrada também na pele,
olhos, fígado, rins, útero, testículos, esperma, sangue e outros órgãos e tecidos
humanos.
A enzima age sobre o ácido hialurônico (HA) que é um mucopolissacarídeo
viscoso presente no tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo serve de
preenchimento, sustentação, transporte e defesa e possui dois constituintes principais:
células de fibroblastos e uma matriz extracelular formada de colágeno e de fibras
elásticas. O HA é responsável por manter as células aderidas umas às outras,
funcionando como um cimento celular.
A HAase tem a capacidade de despolimerizar e hidrolisar o HA, diminuindo
sua viscosidade e aumentando a permeabilidade da membrana celular e dos vasos
sanguíneos. Esta enzima influencia a estrutura e as características físicas e químicas
do tecido conjuntivo, sem ultrapassar a barreira sanguínea cerebral, em pessoas
saudáveis (Menzel, Farr, 1998).
Por sua vez, o tecido conjuntivo frouxo é parte constituinte do trato genital –
ovidutos, útero e vagina – e da estrutura perineal, todos apresentando a mesma
organização estrutural básica, com uma parede de músculo liso, uma túnica mucosa
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internamente situada e uma camada externa de tecido conjuntivo frouxo (Wheater et
al., 1982).
A síntese da HAase em laboratório é obtida a partir de testículos de bovinos.
As preparações para uso terapêutico são altamente purificadas e apresentadas em
forma liofilizada, estéril e apirogênica, incolor ou levemente amarelada e inodora. É
solúvel em água e praticamente insolúvel em álcool, acetona e éter (Menzel, Farr,
1998).
Após ser administrada por via subcutânea, intramuscular ou intravenosa, a
HAase distribui-se no fígado, rins, trato gastrintestinal e nas demais partes do
organismo, e sua atividade é modulada por diferentes ativadores (adrenalina,
histamina e fosfatase ácida formada na próstata, baço, rim, hemácias e plaquetas) e
inibidores (anti-histamínicos, salicilato, heparina, derivados da morfina, vitamina C e
flavonóides) (Menzel, Farr, 1998).
A HAase é rapidamente eliminada do plasma (fase precoce), constatando-se
uma rápida queda de atividade sérica. A seguir, inicia-se a fase intermediária de
eliminação, com a passagem da enzima do ambiente intravascular para o ambiente
extravascular. Na fase final, a enzima é inativada e eliminada. As fases inicial,
intermediária e final apresentam meia-vida de 2,1(±0,2) a 3,1 (±0,6) minutos, 1 a 2
horas e 1 a 3 horas, respectivamente.
Nenhuma atividade enzimática pode ser demonstrada após 45 minutos. Foi
constatado, ainda, que injeções repetidas não resultam em níveis séricos
continuamente elevados. A curta meia-vida sérica não é decorrente apenas da
inativação ou excreção pela urina e bile, mas também porque a molécula de HAase é
transferida rapidamente, em sua maior parte, do sistema circulatório para os tecidos.
O efeito enzimático da HAase no tecido é de, pelo menos, 12 horas. Após 2 a 4 dias,
a estrutura anterior do tecido é restituída (Farr et al., 1977; Menzel, Farr 1998).
Quanto à toxidade, não foram constatadas mudanças patológicas dos órgãos
analisados. As pesquisas de longa duração com injeções subcutâneas de HAase em
ratos não mostraram mudanças orgânicas, clínicas, químicas, histológicas ou de outra
natureza nesse grupo. Não foram constatados rastros de efeito mutagênico nas
pesquisas de realizadas in vitro e in vivo (Farr et al., 1997)
No Brasil, a HAase é produzida pelo laboratório Apsen Farmacêutica S.A.,
com o nome da Hialozima® e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
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(Registro MS n.º 1.0118.0012). Para uso parenteral, é apresentada em frasco-ampola,
na forma de pó liófilo; para uso tópico, em potes, na forma de creme. O fabricante da
enzima informa que seu efeito é quase que imediato quando injetado no tecido.
Promove o relaxamento tecidual em torno de 2 minutos após a aplicação. O mesmo
indica que a solução seja aplicada logo após sua preparação2.
1.3.2 Uso da enzima no parto
A HAase vem sendo usada terapeuticamente há muitos anos na ortopedia,
cirurgia, oftalmologia, medicina interna, oncologia, ginecologia e dermatologia, para
o tratamento de diversas doenças. Seu uso mais difundido é como medicação adjunta
para aumentar a absorção e dispersão de outras drogas injetáveis.
De acordo Souza et al. (2003), há poucas informações a respeito do uso da
HAase na clínica obstétrica. Porém, os efeitos morfológicos foram estudados em
ratas sugerindo que a enzima não interfere na atividade uterina nem induz a
ocorrência de contrações fisiológicas.
O estudo de Spallicci et al. (2007) aponta que há amolecimento da cérvix
uterina com o uso da enzima e, consequentemente, aumentam as chances de um parto
natural, com redução do tempo de trabalho de parto, sem efeitos adversos para mãe e
feto.
Segundo Farr et al. (1977), a injeção de HAase na região do períneo, antes do
parto, proporciona a consistência necessária para a saída do feto; em caso de tratar-se
do primeiro parto da mulher, seu uso pode evitar a episiotomia.
Entre 1950 e 1960, surgiram os primeiros relatos sobre o uso da HAase para
redução de episiotomia e de lacerações perineais. O número de estudos é
pequeno, mas sugere que, quando a enzima foi aplicada no segundo estágio do
trabalho de parto, houve mais mulheres com períneo íntegro e menos com
episiotomia.
O estudo de Digonnet et al. (1952), realizado com 67 nulíparas, mostrou que
a infiltração de HAase na região perineal durante o segundo estágio do parto
produziu flacidez local similar à das multíparas, com reversão em 24 horas, sem a

2

http://www.apsen.com.br/novosite/bulas_pdf/HYALOZIMA.pdf
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ocorrência de infecção ou outras complicações.
Frenzel (1954) injetou HAase em 44 nulíparas com períneo rígido e em oito
multíparas com trauma perineal em parto anterior, resultando em sete casos de
laceração de primeiro grau, um de segundo grau e um de episiotomia,
exclusivamente entre as nulíparas.
Na mesma década, Mink (1955) estudou 356 nulíparas, sendo 117 com uso da
enzima e 239 sem uso da enzima. Dentre as mulheres que receberam HAase, 75,2%
tiveram períneo íntegro e 5,2% necessitaram de episiotomia; porém, entre aquelas
sem enzima, a integridade perineal ocorreu em 47% delas e 26% foram submetidas a
episiotomia.
Rimbach e Griefahn (1955) utilizaram HAase injetável em 100 mulheres com
parto normal e registraram períneo intacto em 46%, laceração espontânea em 14% e
episiotomia, também, em 14% delas.
Estudo realizado com 46 nulíparas que tiveram parto normal e receberam
injeção perineal da enzima associada com procaína, mostrou que cinco tiveram
laceração de segundo grau e apenas uma teve episiotomia (Patrini, 1956).
Petrônio (1956) administrou HAase injetável na região perineal de 100
nulíparas e obteve resultados favoráveis, com ocorrência de episiotomia e laceração
perineal em 2% e 25%, respectivamente, das mulheres estudadas. Houve redução da
taxa de trauma perineal de 58% para 27%, entre as nulíparas assistidas no serviço,
com o uso rotineiro da enzima.
O estudo de Roncuzzi (1957) realizado com 100 mulheres mostrou que, após
a infiltração perineal de HAase na fase expulsiva do parto, obteve-se integridade do
períneo em 68,7%, dentre 80 primíparas, das quais 30% apresentavam rigidez
perineal. Dentre as 20 multíparas do estudo, não ocorreram lacerações em zonas
cicatriciais dos partos anteriores. O autor revela que houve não complicações para a
mãe ou feto e considera que a enzima pode ser utilizada para evitar a episiotomia.
Já na década de 1960, O’Leary e Erez (1965) injetaram HAase no corpo
perineal e no local onde provavelmente havia uma cicatriz de episiotomia e
registraram amolecimento, flexibilidade e relaxamento do tecido perineal, com
aumento da capacidade de passagem do feto pelo canal. Houve redução do uso de
episiotomia e a integridade perineal foi três vezes mais frequente com o uso da
enzima. Os autores relatam, ainda, que não houve reações locais alérgicas ou
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adversas até a alta hospitalar ou na visita de 6 semanas após o parto.
Contudo, Chatfield e Moir (1966) conduziram estudo controlado mascarado
com uso de HAase, solução salina e sem qualquer injeção na região perineal em 200
primigestas e não encontraram diferença estatisticamente significante nas taxas de
episiotomia, lacerações espontâneas e períneo íntegro.
É importante enfatizar que a maioria das pesquisas citadas é descritiva, não
controlada ou randomizada. As doses usadas e as técnicas utilizadas são variadas,
tornando impossível a comparação entre os resultados.
O estudo de Scarabotto e Riesco (2008) revelou que a enzima foi um fator de
proteção para trauma perineal. As autoras incluíram 139 nulíparas, aplicaram HAase
injetável na região perineal de 71 e compararam os resultados com 68 mulheres do
grupo controle, no qual não foi realizada nenhuma injeção. Os resultados mostraram
que, dentre as mulheres que receberam a intervenção, 60,6% tiveram períneo íntegro
e não houve nenhum caso de laceração de segundo grau ou mais grave. Entretanto,
no grupo controle, apenas 23,5% tiveram períneo íntegro e 17,6% laceração de
segundo grau. Assim sendo, esse estudo constituiu a principal referência para a
condução da presente pesquisa e foi adotado como piloto.
A seguir, os dados do Quadro 1, foram extraídos de Scarabotto e Riesco
(2008) e sintetizam os estudos citados anteriormente.
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Quadro 1 -

Estudos sobre a injeção de HAase no períneo durante o parto vaginal

Estudo,
Tipo de estudo,
Ano, Local
População, Amostra
Digonnet et Série de casos; estudo
al., 1952,
descritivo
França
Parto normal; nulíparas
n=67
Frenzel,
1954,
Alemanha

Série de casos; estudo
descritivo
Parto normal e fórceps
Grupo 1: n=44 primíparas
(3 fórcipes)
Grupo 2: n=8 multíparas

Mink, 1955, Estudo controlado aberto
Alemanha Parto normal e fórceps;
primíparas
Grupo intervenção: n=117
(6 fórcipes)
Grupo controle: n=239 (9
fórcipes)
Rimbach e Série de casos; estudo
Griefahn,
descritivo
1955,
Parto normal; sem
Alemanha informação sobre paridade
n=100

Intervenção e Controle (se aplicável)

Principais resultados, Comentários

10 SU* HAase (Kinetin)+6 ml de solução
salina
Injeção nos dois lados do corpo perineal antes
da dilatação completa

Relaxamento perineal comparável às
multíparas
Consistência perineal recuperada após 24 h
Sem complicações após injeção
Sem informação sobre a freqüência de
episiotomia ou lacerações
10 SU* HAase (Kinetin)+10 ml de solução
Grupo 1: laceração de 1º grau=16%;
salina ou 10 ml de procaína 1%
laceração de 2º=3%; episiotomia=3%
Injeção no tecido subcutâneo nos dois lados do Grupo 2: períneo íntegro=100%
corpo perineal, 15 min antes da expulsão fetal
Sem informação sobre quais mulheres
receberam HAase reconstituída com solução
salina ou com procaína 1%
Grupo intervenção: 10 SU* HAase
Grupo intervenção: períneo íntegro=75,2%;
(Kinetin)+2-6 ml de procaína 0,5-1%
laceração=19,6%; episiotomia=5,2%
Injeção nos dois lados do corpo perineal, após Grupo controle: períneo íntegro=46,9%;
dilatação completa
laceração=27,2%; episiotomia=25,9%
Grupo controle: sem injeção
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10-25 VRE* HAase (Hyason ou Hylase)+2-3 Períneo íntegro=46%; laceração vaginal e
ml de solução salina ou 5 ml de procaína 0,5% labial=26%; laceração de 1º e 2º
Injeção nos dois lados do corpo perineal, 5-20 graus=14%; episiotomia=14%
min antes da expulsão fetal
Inicialmente, a HAase foi reconstituída com
solução salina, mas foi modificada para
reconstituição com procaína 0,5% porque as
mulheres referiram dor à injeção

Introdução
Patrini,
Série de casos; estudo
1956, Itália descritivo
Parto normal; nulíparas
n=96

200 IU* HAase (Vister)
Grupo 1: +5 ml de procaína, n=46; Grupo 2:
+6 mg de tubocuraína, n=50
Injeção nos dois lados do corpo perineal, 15
min antes da expulsão fetal

Petronio,
Série de casos; estudo
1956, Itália descritivo
Parto normal
Grupo 1: n=100 nulíparas
Grupo 2: n=200 multíparas

100 UVC* HAase (Cilag)+8 ml de solução
salina
Injeção nos dois lados do corpo perineal

Roncuzzi, Série de casos; estudo
1957, Itália descritivo
Parto normal e fórceps
Grupo 1: n=80 nulíparas (8
fórcipes)
Grupo 2: n=20 multíparas

500-750 USPU* HAase+10 ml de procaína
2%
Injeção nos dois lados do corpo perineal,
abaixo da fúrcula e no terço inferior dos
grandes lábios, 10 min antes do parto

Grupo 1: laceração de 2º grau=11%;
episiotomia=2%
Grupo 2: laceração de 2º grau=40%;
episiotomia=4%
Sem complicações após injeção
Relaxamento perineal observado entre 15
min e 1 h após a injeção
Resultados menos favoráveis no grupo 2,
provavelmente relacionados com o
antagonismo competitivo entre HAase e
curare (tubocuraína)
Grupo 1: trauma perineal=27%
(laceração=25%; episiotomia=2%)
Grupo 2: trauma perineal=16%
(laceração=15%, episiotomia=1%)
Redução de 31p.p. de trauma perineal em
nulíparas e 32p.p. em multíparas (taxa de
trauma perineal na instituição de 58% em
nulíparas e 48% em multíparas)
Sem complicações após injeção
Períneo íntegro=73% (grupo 1=68,7%;
grupo 2=90%)
Aumento de 35p.p. de períneo íntegro (taxa
de períneo íntegro na instituição de 38%
entre nulíparas e multíparas)
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O´Leary e EAC aberto
Erez, 1965, Parto normal e fórcipe;
EUA
nulíparas e primíparas
Grupo intervenção: n=50 (
23 fórcipes, 15 nulíparas)
Grupo controle: n=50 (21
fórcipes, 10 nulíparas)

Grupo intervenção: 750-1.550 TRU* HAase
(Wydase), 5-10 ml de HAase preparada
Injeção no corpo perineal, hímen e cicatriz de
episiotomia anterior, antes do parto
Grupo controle: sem injeção

Chatfield e EAC mascarado
Moir, 1966, Parto normal; nulíparas
RU
Grupo intervenção: n=57
Grupo controle 1: n=66
Grupo controle 2: n=77

Grupo intervenção: 1.500 USPU* HAase
(Hyalase)+5 ml de solução salina
Grupo controle 1: 5 ml de solução salina
Injeção no corpo perineal, base do hímen e
fúrcula, no início do segundo estágio do parto
Grupo controle 2: sem injeção

Scarabotto EAC aberto
e Riesco,
Parto normal; nulíparas
2008, Brasil Grupo intervenção: n=71
Grupo controle: n=68

Grupo intervenção: 20.000 UTR* HAase
(Hyalozima)+5 ml de água para injeção
Injeção na fúrcula e nos dois lados do corpo
perineal no início do período expulsivo
Grupo controle: sem injeção

Grupo intervenção: 88% de relaxamento
perineal acentuado ou muito bom após
injeção; períneo íntegro=60%, laceração de
1º grau=2%; laceração de 2º grau=1%;
episiotomia=36%
Grupo controle: períneo íntegro=20%;
laceração de 1º grau=6%; laceração de
2º=6%; episiotomia=68%
Tônus perineal bom ou satisfatório após 3-4
dias e 6 semanas em ambos os grupos
Grupo intervenção: períneo íntegro=35,1%;
episiotomia=54,3%; Grupo controle 1:
períneo íntegro=21,2%; episiotomia=53%;
Grupo controle 2: períneo íntegro=22,1%;
episiotomia=58,4%
Sem diferença estatisticamente significante
Sem efeitos adversos 6 dias e 6 semanas
após o parto
Grupo intervenção: períneo íntegro=60,6%;
laceração de 1º grau=33,8;
episiotomia=5,6%; não houve laceração de
2 grau
Grupo controle: períneo íntegro=23,5%;
laceração de 1º grau=61,8%; laceração de 2º
grau/episiotomia=14,7%
A HAase foi fator de proteção perineal,
com diferença estatisticamente significante
entre os grupos
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SU = unidade Shering; VRE = viskositätssenkenden einheinten; IU = unidade internacional; UVC = unidade de viscosidade Cilag; TRU e UTR= unidade túrbido-redutora; USPU =
unidade farmacopéia Estados Unidos
* A dose de HAase é apresentada considerando a unidade referida em cada estudo
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Apesar das limitações metodológicas do estudo piloto de Scarbotto e Riesco
(2008), os resultados mostraram-se promissores. No entanto, as autoras indicam que
novos estudos são necessários para avaliar melhor a eficácia da HAase na prevenção
do trauma perineal. Diante disto, foi proposto o presente estudo.

HIPÓTESE

Hipóteses 40
2 HIPÓTESES

•

A utilização da hialuronidase (HAase) injetável aumenta a proporção de
períneo íntegro.

•

A utilização da HAase injetável reduz a proporção de períneo com
trauma grave.

OBJETIVO
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3 OBJETIVO

•

Comparar a freqüência de trauma perineal e o grau de laceração perineal
espontânea no parto normal, com e sem o uso da HAase injetável na
região posterior do períneo.

MÉTODO
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4 MÉTODO

4.1 TIPO DE ESTUDO
Estudo de tipo ensaio clínico aleatorizado controlado com mascaramento
duplo, sobre o uso da HAase injetável, no períneo de mulheres durante o segundo
estágio do parto.
O protocolo do estudo foi registrado no Latin American Clinical Trials
Register (Latin-Rec)3, vinculado à Colaboração Cochrane, sob o número BRA88, em
21/05/2008.

4.2 DESFECHOS
Os desfechos considerados foram: integridade ou trauma perineal e o tipo do
trauma, considerando o grau da laceração espontânea e presença de episiotomia.

4.3 LOCAL
O estudo foi realizado no Centro de Parto Normal do Amparo Maternal
(CPN-AM), situado na região sul da cidade de São Paulo.
O Amparo Maternal (AM) é uma instituição filantrópica, criada em 1939 e
declarada de utilidade pública municipal, estadual e federal. A entidade é mantida
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelas doações nacionais e estrangeiras, além
de contar com trabalho de um corpo de voluntárias. A cúria metropolitana da cidade
de São Paulo, vinculada à Igreja Católica, é a mantenedora responsável pela
instituição.
O AM dispõe de 91 leitos de pós-parto de partos normais e cirúrgicos e 38
leitos de neonatologia, sendo 12 de terapia intensiva neonatal. O CPN-AM é
composto por cinco leitos de para internação de mulheres com trabalho de parto
3

www.latinrec.org
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prematuro ou em observação, 15 leitos de pré-parto e cinco leitos no sistema de
quartos PPP – pré-parto, parto e pós-parto – onde as parturientes permanecem até
completar o período de Greenberg. Após duas horas, são encaminhadas ao
Alojamento Conjunto, com alta hospitalar em 48 horas. Os recém-nascidos (RN)
normais permanecem no CPN-AM até a transferência da mãe para o Alojamento
Conjunto por quando são levados para junto da mãe.
Durante o trabalho de parto, líquidos e alimentos são oferecidos à parturiente
e a mobilidade e os banhos de aspersão e imersão são estimulados. O alívio da dor é
obtido por meios não farmacológicos. A episiotomia é realizada de modo seletivo,
conforme a indicação da enfermeira obstétrica que assiste o parto. As indicações,
registradas no prontuário da mulher, a posteriori, são: períneo rijo, tecido fibrótico
inelástico e abreviação do expulsivo.
Todos os partos normais que ocorrem na instituição são assistidos por
enfermeiras obstétricas. Os registros do CPN-AM, relativos a 2.077 partos assistidos
em janeiro e fevereiro de 2007, indicam o percentual de 77,2% de partos normais,
19,9% de cesarianas e 0,3% de fórcipes. Dentre as 1.633 mulheres com parto normal,
37,2% tiveram períneo íntegro; 26,8%, episiotomia; 26,6%, laceração de primeiro
grau; 9%, laceração de segundo grau e 0,4%, laceração de terceiro grau4
Nesse grupo, o número de partos de mulheres sem parto vaginal anterior foi
de 901, (43,4%) com os seguintes resultados perineais: 39,6% com episiotomia;
27,6% com períneo íntegro; 24,6% com laceração de primeiro grau; 7,9% com
laceração de segundo grau; 0,3% com laceração de terceiro grau.

4.4 POPULAÇÃO
A população do estudo constituiu-se de parturientes, sem indicação prévia de
cesariana, que atenderam aos seguintes critérios de elegibilidade e inclusão:
•

idade igual ou maior que 18 anos;

•

sem parto vaginal anterior;

•

gestação única, entre 37 e 42 semanas, com feto vivo em apresentação
cefálica;

4

Fonte: Livro de registro de partos do CPN-AM.
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•

dilatação cervical de até 8 centímetros no momento da internação;

•

sem processo infeccioso sistêmico ou na região vulvovaginal e perineal,
suspeito ou confirmado;

•

parto normal na posição semissentada, sem anestesia por bloqueio intra
ou extradural.

4.5 AMOSTRA E ALEATORIZAÇÃO
A amostra foi constituída por 160 parturientes, distribuídas em dois grupos –
experimental (n = 80) e controle (n = 80). O grupo experimental foi formado por
mulheres em que foi utilizada a HAase injetável; e o controle, por mulheres em que
foi utilizado o placebo injetável. As mulheres foram selecionadas da população,
segundo os critérios de inclusão.
Em cada grupo, as mulheres receberam a intervenção – HAase injetável ou
placebo injetável – com base em uma tabela de aleatorização. O mascaramento dos
frascos-ampola foi realizado, estes foram preparados, identificados por código
numérico e acondicionados pelo laboratório responsável pela produção e
fornecimento da enzima e do placebo. A informação relativa à identificação dos
frascos-ampola (enzima ou placebo) ficou restrita ao laboratório até o término da
coleta dos dados.
4.5.1 Cálculo do tamanho da amostra
O tamanho da amostra foi definido com base nos resultados da dissertação de
mestrado “O uso da enzima hialuronidase na prevenção de lacerações perineais no
parto normal”, realizada no mesmo local deste estudo pela enfermeira obstétrica
Leila Barreto Scarabotto (Scarabotto, 2004; Scarabotto, Riesco, 2008).
O planejamento do presente estudo foi baseado em dois grupos:
experimental (aplicação da enzima) e controle (placebo). Como desfecho da
intervenção utilizada foram consideradas três possibilidades em relação às condições
da região posterior do períneo:
1) íntegro;
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2) laceração 1º grau;
3) trauma perineal grave (laceração de 2º ou 3º graus e episiotomia).
Nesse contexto, temos “duas variáveis resposta de interesse da pesquisa”:
proporção de períneo íntegro e proporção de períneo com trauma perineal. Portanto,
as hipóteses testadas no experimento foram:
I) A utilização de enzima aumenta a proporção de períneo íntegro;
II) A utilização de enzima reduz a proporção de períneo com trauma grave.
Podemos formular, formalmente, os testes destas hipóteses da seguinte
maneira:
H 0 : p11 = p12

Teste I)

H A : p11 < p12

e teste II)

H 0 : p21 = p22
H A : p21 > p 22

Onde
•

p11 é a proporção de partos com períneo íntegro como desfecho sem a
aplicação da enzima;

•

p12 é a proporção de partos com períneo íntegro como desfecho com a
aplicação da enzima;

•

p21 é a proporção de partos com períneo com trauma grave como desfecho
sem a aplicação da enzima;

•

p22 é a proporção de partos com períneo com trauma grave como desfecho
com a aplicação da enzima.

A estratégia para cálculo do tamanho da amostra para o experimento baseouse no cálculo de tamanho de amostra para comparação de duas proporções, descrita
por Snedecor e Cochran (1989), protegida pelo critério de Bonferroni para
comparações múltiplas.
A amostra precisou satisfazer a condição de que se a verdadeira diferença p2 –
p1 fosse tão grande quanto δ escolhido pelo investigador, o teste teria um poder P ′ de
declarar um resultado significante. As fórmulas aplicadas foram:
n=

( Z α + Z β ) 2 σ D2

δ2

, no caso de teste bicaudal e n =

de teste monocaudal.
Onde
•

n é o tamanho da amostra para cada tratamento;

( Z 2α + Z β ) 2 σ D2

δ2

, no caso
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•

Z α é o valor de uma distribuição normal padrão;

•

N(0,1), correspondente ao nível

de probabilidade e β = 2(1 − P ′) .

Para as duas amostras independentes do experimento, usamos δ = p2 − p1 ,

σ D2 = p1 (1 − p1 ) + p2 (1 − p2 ) e a fórmula para o teste monocaudal (devido aos testes
de hipóteses I e II acima).
Assim, o tamanho da amostra para cada tratamento foi calculado pela
fórmula:

(Z
n=

+ Z β ) [ p1 (1 − p1 ) + p2 (1 − p2 )]
2

2α

( p2 − p1 )2
Observação: Como, no caso deste estudo, havia dois conjuntos de hipóteses a

serem testadas, testes de hipóteses I e II, utilizamos o critério de Bonferroni para
comparações múltiplas, ou seja, foram rejeitadas quaisquer das hipóteses quando
seu respectivo p-valor foi menor que o critério α * =

α
g

, onde α é o critério adotado

pelo pesquisador (5%), g é o número de comparações que testamos, ou seja, neste
caso, g = 2.

Escolha de δ para o cálculo e definição do tamanho da amostra
Conforme o estudo adotado como piloto (Scarabotto, 2004; Scarabotto,
Riesco, 2008), temos para o teste de hipóteses I, acima referido, uma estimativa de

p11 de 32% (no estudo piloto temos 68 casos sem a aplicação da enzima; destes,
temos 22 de períneo íntegro na região posterior; portanto, 22/68 = 32%).
Assim, um aumento na proporção de períneo íntegro em 25% foi considerado
importante de ser detectado pela investigação, sendo o valor de δ1 escolhido de 0,25;
portanto,

foi

p12

de

57%.

Aplicando-se

a

fórmula

acima

para

α * = 0,05 ( α = 0,025 pelo critério de Bonferroni), e β = 0,10 temos:
n1

(Z
=

+ Z β ) [ p11 (1 − p11 ) + p12 (1 − p12 )]
2

2α

assim, n1 = 80

( p12 − p11 )2

2
(
1,64 + 1,64) [0,32(1 − 0,32) + 0,57(1 − 0,57 )]
=
= 79,6
(0,57 − 0,32)2
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Para o teste de hipóteses II, tivémos, pelo mesmo estudo piloto, uma
estimativa da proporção de trauma perineal grave, p21, de 15% (no estudo piloto,
tivémos 68 casos sem a aplicação da enzima; destes, tivémos 9 com laceração 2º grau
e 1 com episiotomia; portanto, 10/68 = 15%). Assim, houve uma redução da
gravidade, para menos, de 1% de proporção de lacerações graves, p22, foi
considerado importante de ser detectado pela investigação, sendo o valor de δ2
escolhido de 0,14. Aplicando-se a fórmula acima para α * = 0,05 ( α = 0,025 pelo
critério de Bonferroni) e β = 0,10 tivémos:

n2

(Z
=

+ Z β ) [ p21 (1 − p21 ) + p22 (1 − p22 )]
2

2α

( p22 − p21 )2

=

(1,64 + 1,64)2 [0,15(1 − 0,15) + 0,01(1 − 0,01)] = 75,4
(0,01 − 0,15)2

assim, n2 = 76
Adotamos, então, n = 80 como tamanho da amostra para cada tratamento do
experimento (máximo entre n1 e n2).

4.6 MATERIAL
Foi usada a HAase injetável, produzida e fornecida pela Apsen Farmacêutica

S.A. (Figura 1). Este produto é extraído do testículo bovino, apresentado sob a forma
de pó liófilo e composto por:
Cada frasco-ampola continha:
•

hialuronidase (ativo) 20.000 UTR (unidade túrbido-redutora)

•

cloreto de sódio (estabilizante do ativo)

•

manitol (diluente)

•

tiomersal (conservante)
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Figura 1 -

Material utilizado na aplicação da enzima. São Paulo - 2008

O placebo foi apresentado sob a forma liofilizada, em frasco-ampola,
contendo:
•

cloreto de sódio (estabilizante do ativo)

•

manitol (diluente)

•

tiomersal (conservante)

•

cloreto de benzalcônio (conservante espumante)

•

fosfato de riboflavina (corante)

O frasco-ampola, de ambos os produtos, estava acompanhado de ampola com
água para injetáveis de 5ml e o pH da solução reconstituída correspondente ao valor
entre 4,5 a 6,5.

4.7 INTERVENÇÃO
Foram mantidas a dose e a técnica de aplicação adotadas no estudo de
Scarabotto (2004) e Scarabotto, Riesco (2008).
Imediatamente antes da aplicação da solução, foi feita sua reconstituição de
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forma estéril, em seringa de 5 ml.
4.7.1 Técnica de aplicação da solução

•

No período expulsivo, com a mulher em posição semissentada e os pés no
apoio da cama PPP, foi realizada antissepsia perineal e vulvar com sabão
neutro líquido, retirando-se o excesso com gaze estéril.

•

A seguir, a solução reconstituída foi aplicada na região posterior mediana
do períneo com agulha 13x4,5 (26G1/2), introduzida no sentido da
fúrcula para o ânus. A distribuição do líquido no tecido subcutâneo foi
feita injetando-se 1 ml da solução no centro e 2 ml de cada lado da região
perineal, formando um leque (Figura 2). Após a aplicação da solução, não
foi feito nenhum tipo de manipulação na região perineal, como
massagem, distensão ou abaixamento.

Figura 2 -

Técnica de aplicação da solução. São Paulo - 2008

Fonte: Scarabotto (2004).

•

Durante o desprendimento cefálico, foi feita a proteção perineal. A
manobra de Ritgen modificada, que se constitui em manter uma mão
espalmada na região perineal, exercendo pressão de média intensidade
sobre o local, no ato do coroamento. Sincronicamente, os dedos da outra
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mão foram mantidos em contato com a região subpúbica, para controlar a
deflexão do polo cefálico (Cunningham et al., 2000b).
•

Após o desprendimento, o pólo cefálico foi apreendido com ambas as
mãos para auxiliar na rotação externa da cabeça, quando isso não ocorreu
espontaneamente. A seguir, realizou-se o movimento de abaixamento
para o desprendimento do acrômio anterior. Durante o desprendimento do
acrômio posterior, manteve-se a proteção da região perineal com a outra
mão.

•

Foi dada à mulher a possibilidade de dirigir o parto sem estimular o puxo,
respeitando as contrações voluntárias dos músculos abdominais, pois,
geralmente, o desejo de fazer força é reflexo e espontâneo durante a
segunda fase do parto. No caso de alteração da frequência cardíaca fetal
durante o período expulsivo ou quando o puxo espontâneo foi ineficaz
para promover a progressão do parto, a mulher foi estimulada a empurrar,
usando a prensa abdominal durante as contrações, sem que tenha sido
aplicada pressão no fundo uterino (manobra de Kristeller).

•

A sutura da laceração foi iniciada após a administração de anestesia local,
com lidocaína 1% com vasoconstritor, com dose inicial de 1 a 5 ml, de
acordo com o grau da laceração e foi complementada, se necessário
(Colacioppo, Riesco, 2009).

OBSERVAÇÃO: quando foi indicada a episiotomia, foi realizada a anestesia
local previamente à sua realização, com infiltração da dose inicial de 10 ml de
lidocaína 1% sem vasoconstritor, distribuída na região perineal, com agulha 25x7
(22G1). Durante a sutura, quando a mulher referiu sensação de dor, a anestesia foi
complementada até o limite total de 20 ml, considerando a dose inicial (Colacioppo,
Riesco, 2009).

4.8 COLETA DE DADOS
Os dados foram coletados no período de 29 de janeiro a 21 de junho de 2008.
Para a coleta de dados, utilizamos um instrumento (Apêndice 1), constituído de
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informações sobre a parturiente; dados da intervenção, do parto, avaliação perineal
no parto e pós-parto e dados do recém-nascido.
Os partos das mulheres incluídas no estudo foram realizados por uma equipe

de cinco enfermeiras obstétricas, constituída pela pesquisadora e quatro
colaboradoras (uma era enfermeira obstétrica, bolsista da pesquisa e três, enfermeiras
obstétricas do CPN-AM).
A pesquisadora fez o treinamento das colaboradoras para a realização de
todas as etapas da coleta de dados (procedimentos de recrutamento, inclusão da
parturiente, condução do trabalho de parto e parto, técnica de aplicação da solução,
avaliação perineal e preenchimento do instrumento de coleta de dados).
O desfecho do estudo – integridade ou trauma perineal e grau da laceração
espontânea – foi avaliado pela enfermeira obstétrica que realizou o parto e por uma

enfermeira obstétrica juíza, de maneira independente, imediatamente após a
expulsão fetal.
A enfermeira juíza era enfermeira obstétrica do CPN-AM, que se encontrava
de plantão no momento do parto ou uma das enfermeiras da equipe de pesquisa,
diferente daquela que realizou o parto.
A avaliação perineal da enfermeira obstétrica que realizou o parto incluiu,
além da classificação do grau da laceração, a medição de sua extensão e
profundidade, com uso da régua Peri-Rule®.
No período pós-parto, as condições do períneo foram avaliadas em dois
momentos: entre 1 e 2 horas após o nascimento (período de Greenberg) e entre 24 e
48 horas após o parto.
No período de Greenberg, a avaliação perineal foi feita pela enfermeira
obstétrica que realizou o parto, por meio da inspeção e palpação da região,
registrando a presença de edema, hiperemia, hematoma ou outra anormalidade. Entre
24 e 48 horas, essa avaliação foi feita pela enfermeira que assistiu o parto ou por
duas alunas do último ano do curso de Graduação em Obstetrícia da Escola de Artes,
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, bolsistas da pesquisa,
treinadas pela pesquisadora. O treinamento consistiu nas orientações sobre
anormalidades e morbidades perineais no pós-parto, abordagem da puérpera e
preenchimento do instrumento de coleta de dados.
Para obter a certeza de que não haveria viés na avaliação da integridade ou
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trauma perineal no parto, foi realizado um estudo prévio5 em mulheres com
condição semelhante à população da pesquisa principal que envolveu a equipe de
enfermeiras obstétricas da pesquisa e as enfermeiras juízas do CPN-AM. O estudo
está descrito no item 4.8.1 Avaliação do viés de classificação da laceração perineal,
a seguir.
4.8.1 Avaliação do viés de classificação da laceração perineal
Para o estudo prévio foi adotada a metodologia denominada Ciclo PDSA, que
consiste em um método de sistematização do aprendizado experimental utilizado em
diversas áreas, especialmente, na atividade empresarial (Langley et al, 2009).
As fases do método consistem em:
•

Plan em que um objetivo de aprendizado é estabelecido e transformado
em questões, cujas predições serão confrontadas com os resultados. Há
um plano de coleta de dados para responder às questões de forma
analítica.

•

Do é destinada a realizar o experimento, mediante coleta dos dados e
observações pertinentes ao aprendizado planejado.

•

Study em que os dados e observações são analisados para se chegar a uma
conclusão

a

respeito

das

questões

formuladas,

propondo-se

o

aprendizado.
•

Act, quando se procura colocar o aprendizado em prática. O
acompanhamento é realizado, planejando-se novos ciclos PDSA.

No estudo prévio, as fases do método apresentaram-se da seguinte maneira:
Plan
As questões a serem respondidas e as respectivas predições foram levantadas
e foram:
1) Enfermeiras diferentes fazem avaliações idênticas do tipo de laceração?
2) As avaliações das enfermeiras juízas discordam daquelas feitas pelas
enfermeiras que assistem o parto na pesquisa principal?
5

COLACIOPPO P M; RIESCO M L G. COLACIOPPO R C.; OSAVA R H; (Escola de Enfermagem
da Universidade de São Paulo) Avaliação de viés de medição do grau de laceração perineal no parto
normal.Apresentado no II Fórum Internacional de Enfermagem - Escola Paulista de Enfermagem: 70
anos de História; 2009; São Paulo. Anais, 2009. p. 2-3.
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As predições para estas questões foram:
1) Não haveria diferença importante entre as enfermeiras que comprometesse
o resultado da pesquisa, pois a classificação do grau de laceração perineal
faz parte da prática diária no trabalho destas profissionais.
2) Poderia haver diferença de classificação entre as enfermeiras juízas e a
enfermeiras que assistem o parto na pesquisa principal, porque nem
todas fazem parte da equipe de enfermeiras da instituição.
Com a questão e predição de número 1, buscamos captar o quesito
repetibilidade, e com aquelas de número 2, buscamos identificar o quesito viés.
Inicialmente, a amostra estimada foi de 20 partos, com a avaliação de três
enfermeiras e da pesquisadora em cada parto.
Do
O estudo foi realizado do CPN-AM, no período de agosto e setembro de
2007, a população constituiu-se por mulheres em situação semelhante àquelas que
fizeram parte da referida pesquisa.
A coleta de dados foi realizada em duas etapas: antes e após o treinamento,
que consistiu na apresentação do protocolo da pesquisa às enfermeiras obstétricas do
CPN-AM.
A apresentação do protocolo, realizada após a primeira etapa do estudo,
constou de orientação e discussão com o grupo de enfermeiras, em cada plantão,
visando a homogeneizar a classificação do grau de laceração perineal. Aquelas que
avaliaram as condições perineais de modo discordante da pesquisadora, receberam
orientação individual. As orientações foram baseadas na literatura (Kettle, 2005),
com discussão dos aspectos discordantes e esclarecimento de dúvidas das
enfermeiras.
Três avaliações das condições perineais foram realizadas pelas enfermeiras
presentes no plantão e pela pesquisadora, de forma independente. Participaram 14
enfermeiras obstétricas, distribuídas nas duas etapas, considerando que estas seriam
as juízas da pesquisa principal, realizada no mesmo local do estudo prévio.
Para o registro das condições perineais, foram usados: um instrumento
impresso com a data do parto, a identificação da parturiente e da enfermeira e as
condições no períneo, considerando: períneo íntegro ou laceração de 1º, 2º e 3º graus
ou 4º.
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Em cada etapa, respectivamente, a amostra incluiu 11 e 15 mulheres. A
amostra inicial estimada foi reduzida porque o quesito viés foi identificado nos
resultados, indicando que havia discordância.
Os dados foram transcritos para uma planilha e analisados por meio do
programa Minitab® for Windows. As estimativas da proporção de avaliações
concordantes das enfermeiras juízas (repetibilidade) e da proporção de concordância
entre juízas e pesquisadora (viés) foram calculadas com os respectivos intervalos de
confiança (IC95%) Os dados foram analisados, separadamente, para cada etapa do
estudo.
Os resultados do estudo prévio foram apresentados de modo descritivo e
estão representados nas Figuras 3 e 4, separadamente para cada etapa do estudo.

Primeira etapa (sem treinamento prévio)
Quanto ao quesito repetibilidade, os resultados referentes a 11 mulheres e 11
enfermeiras indicaram que em oito partos houve concordância plena entre as três
enfermeiras juízas, com 72,7% (39,0-94,0 IC95%) de repetibilidade e concordância
com a pesquisadora. Quanto ao quesito viés, houve discordância entre os graus 1º e
2º de laceração, em dois partos, e entre integridade perineal e laceração de 1º grau,
em um parto.
Nos dois partos em que houve discordância quanto ao grau de laceração, duas
enfermeiras juízas e a pesquisadora consideraram que o trauma correspondia à
laceração de 2º grau, contra uma enfermeira juíza que classificou a laceração como
de 1º grau (partos 2 e 5). No outro parto (parto 4), uma enfermeira juíza e a
pesquisadora consideraram que houve laceração de 1º grau, e as duas enfermeiras
juízas julgaram que a integridade perineal estava preservada.
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Comparação de classificação de 11 partos segundo o grau de laceração
sem treinamento prévio para classificação
1
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5

6

enfermeiras
pesquisadora
2o grau

1o grau

PI
7

8

9

10

11

2o grau

1o grau

PI

Cada painel representa um parto

Figura 3 -

Comparação de classificação de 11 partos, segundo as condições perineais. São Paulo 2008.

Segunda etapa (após o treinamento)
Quanto ao quesito repetibilidade, os resultados referentes a 15 mulheres e 11
enfermeiras indicaram que em 10 partos houve concordância plena entre as três
enfermeiras juízas, com 66,7% (38,4-88,2 IC95%) de repetibilidade e concordância
com a pesquisadora. No quesito viés, houve discordância entre os graus 1º e 2º de
laceração em três partos e entre integridade perineal e laceração de 1º grau, em dois
partos.
Nos três partos em que houve discordância quanto ao grau de laceração, duas
enfermeiras juízas e a pesquisadora seguiram a mesma classificação. Nos partos 4 e
14, duas enfermeiras juízas e a pesquisadora classificaram a laceração como de 1º
grau e a enfermeira discordante considerou esta laceração como sendo de 2º grau. No
parto 2, a enfermeira discordante classificou a laceração como de 1º grau, e as
demais enfermeiras juízas e a pesquisadora consideraram que a laceração era de 2º
grau. Nos dois outros partos (partos 9 e 10), duas enfermeiras juízas e a pesquisadora
identificaram o trauma perineal, classificando-o como laceração de 1º grau, em
contraposição a uma enfermeira juíza, que considerou que o períneo estava íntegro.
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Comparação de classificação de 15 partos segundo o grau de laceração
com treinamento prévio para classificação
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Figura 4 -

Comparação de classificação de 15 partos, segundo as condições perineais. São Paulo 2008.

Diante dos resultados da segunda etapa do presente estudo, foi realizado um
programa de capacitação da equipe de enfermeiras obstétricas do CPN-AM para
avaliação do trauma perineal no parto normal por meio de aulas teóricas e ministrado
pela enfermeira obstétrica, coordenadora do serviço do CPN-AM.

4.9 VARIÁVEIS DO ESTUDO
Variável independente
A aplicação de HAase no períneo foi considerada variável independente.

Variáveis dependentes
As variáveis dependentes foram a frequência de integridade perineal,
laceração espontânea ou episiotomia médio-lateral direita e o grau da laceração
espontânea – primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau.
As frequências de integridade perineal e de trauma perineal foram
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determinadas como:
 Sem laceração ou episiotomia – definida como região posterior do
períneo íntegra onde não ocorre qualquer solução de continuidade
tecidual.
 Com laceração ou episiotomia – envolve algum grau de solução de
continuidade da pele ou mucosa na região posterior do períneo, que atinge
ou não o subcutâneo e o músculo.
O grau de laceração foi classificado, de acordo com os tecidos lesados e
definido conforme os seguintes critérios (Kettle, 2005):

•

Laceração de primeiro grau – envolve a pele, o tecido subcutâneo e a
mucosa vaginal ou a combinação de múltiplas lacerações superficiais,
atingindo os tecidos já citados.

•

Laceração de segundo grau – envolve os músculos superficiais
(bulbocavernoso e transverso); se for profunda, atinge também o músculo
pubococcígeo.

•

Laceração de terceiro grau – envolve o conjunto de músculos
superficiais e profundos do esfíncter anal:
 3A – acometimento de menos de 50% da espessura do esfíncter anal
externo;
 3B – acometimento de mais de 50% da espessura do esfíncter anal
externo;
 3C – acometimento do esfíncter anal interno;

•

Laceração de quarto grau – envolve o conjunto de músculos do esfíncter
anal e o epitélio anal.

Outras variáveis

•

Idade – em anos completos;

•

Raça ou cor da pele – branca (pele clara, de tom rosado, nariz afilado ou
aquilino e cabelos lisos ou crespos); negra ou preta (pele escura, rosto
oval, nariz largo e achatado, cabelos escuros e encarapinhados); amarela
(pele clara, de tom pálido, rosto arredondado, olhos amendoados, nariz
largo e achatado e cabelos escuros e lisos); vermelha ou indígena (pele
escura, de tom avermelhado, olhos amendoados, rosto arredondado e
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cabelos escuros e lisos); parda (formada por um conjunto de
características derivadas da miscigenação das categorias anteriores)
(Silva, 2002);

•

Escolaridade – nenhuma ou ensino fundamental, médio ou superior,
completa ou incompleta;

•

Situação conjugal – com companheiro e sem companheiro, independente
de cohabitação;

•

Exercício perineal – qualquer tipo de exercício para fortalecimento do
soalho pélvico, realizado sistematicamente durante a gestação;

•

Edema perineal antes do parto – sim ou não, mediante inspeção da
região perineal;

•

Presença de acompanhante ou doula – acompanhante de escolha da
mulher ou a doula presentes durante o parto;

•

Indicação da episiotomia – critério para a realização do procedimento;

•

Localização da laceração vulvoperineal – região anterior (clitóris,
pequeno lábio esquerdo, pequeno lábio direito, região vestibular esquerda
e região vestibular direita) e posterior, correspondente ao períneo,
propriamente dito (lado esquerdo, lado direito e região mediana) (Figura
5);
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Figura 5 -

Regiões da vulva e períneo para identificar a localização da laceração. São Paulo - 2008

•

Tamanho da laceração – em centímetros, utilizando o Peri-Rule®,
considerando a profundidade (da fúrcula até o ponto mais profundo da
laceração), a extensão da mucosa (da fúrcula até o ângulo da laceração na
mucosa vaginal) e a extensão da pele (da fúrcula em direção ao ânus)
(Figura 6);

Figura 6 -

Instrumento de uso individual e descartável para medida do tamanho da laceração
perineal (Peri-Rule®)6. São Paulo - 2008

•

Tempo de aplicação da solução – em minutos, desde a aplicação da
solução até a expulsão fetal;

•

Dor à aplicação – presença ou ausência de dor perineal durante a injeção
da solução;

•

Duração do período expulsivo do parto – em minutos, a partir da
dilatação total da cérvix uterina até a saída completa do feto;

•

Tipo de puxo – espontâneo, quando realizado sem interferência da equipe
que assiste a parturiente, e dirigido, quando a parturiente é estimulada a
empurrar, usando a prensa abdominal durante as contrações;

•

Desprendimento do pólo cefálico – occípito-púbico (OP) ou occípitosacro (OS);

6

Previamente à utilização, a régua é processada e esterilizada em autoclave, de acordo com as
recomendações do fornecedor.
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•

Circular de cordão – considerada a presença de circular no pescoço,
tronco ou membros do feto, observada no momento da expulsão fetal;

•

Manobra para desfazer a circular de cordão – manobra de redução,
quando desfeita pelo traspasse do cordão ao redor do polo cefálico, ou
manobra de clampeamento, quando utilizada pinça e tesoura para desfazer
a circular;

•

Hemostasia de vaso – pressão manual ou ligadura do vaso para promover
a hemostasia do vaso sangrante no trauma perineal;

•

Sutura – realizada ou não, em qualquer tipo de trauma perineal.

•

Gelo no períneo – aplicação ou não de gelo na região perineal no período
de Greenberg;

•

Condições do períneo após o parto – presença de edema (leve,
moderado ou grave), hiperemia, hematoma ou outra anormalidade na
região vulvoperineal, no período de Greenberg e entre 24 e 48 horas após
o parto;

•

Boletim de Apgar – vitalidade do recém-nascido, nos primeiro e quinto
minutos de vida;

•

Peso do RN – peso do recém-nascido em gramas (g) imediatamente, após
o nascimento;

•

Perímetro cefálico do RN – medida em cm do perímetro cefálico do RN.

4.10 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Após a conclusão da coleta dos dados, estes foram armazenados em banco de
dados no aplicativo Excel. Em seguida, foi realizada a abertura dos grupos, com a
revelação da tabela de aleatorização. As parturientes que receberam a solução de
HAase foram consideradas do grupo experimental e as nas quais foi utilizada a
solução placebo foram consideradas do grupo controle.
A análise estatística foi realizada conforme descrito a seguir.

Análise descritiva
Uma análise descritiva dos dados foi realizada para conhecer as
características das parturientes do estudo que foram apresentadas em forma
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descritiva e em tabelas, utilizando as freqüências absolutas e relativas das classes de
cada variável qualitativa. Para as variáveis quantitativas, foram usadas médias e
desvio-padrão para resumir as informações de posição e dispersão, respectivamente.

Análise comparativa
Para comparação dos grupos, foi realizada a análise inferencial, incluindo-se
todas as mulheres que foram aleatorizadas para ambos os grupos.
A variável resposta sendo qualitativa foi analisada utilizando-se o teste exato

de Fisher, considerando que o tipo de hipótese adotada é monocaudal.
Os resultados cujos níveis descritivos (valores de p) foram inferiores a 0,025
(conforme critério de Bonferroni) foram considerados estatisticamente significantes.
A análise foi complementada com o cálculo de medidas de efeito – redução

de risco absoluto (RRA) com o respectivo intervalo de confiança de 95% e número
necessário para tratar (NNT).
Os processamentos foram realizados pelo programa Minitab® for Windows
versão 15.1.20.0

4.11 ASPECTOS ÉTICOS
Conforme determinado pela Resolução 196/96, do Conselho Nacional de
Saúde, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de
Enfermagem da USP (Anexo 1), por não haver CEP constituído no AM.
Os dados foram coletados após parecer favorável do Comitê e do local onde o
estudo foi desenvolvido que incluiram a autorização da superintendente do AM e a
aprovação do protocolo de pesquisa pelo diretor clínico do AM e pela coordenadora
do CPN-AM.
A participação das mulheres foi totalmente voluntária, após apresentação e
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 2),
assegurando-se o direito de exclusão do estudo a qualquer momento, sem prejuízo ou
interferência na assistência prestada.
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5 RESULTADOS

Dentre as 160 mulheres que foram inscritas, quatro foram excluídas pelos
seguintes motivos: três não receberam a intervenção (dois frascos sofreram quebra e
um frasco foi desprezado por introdução acidental de resíduo da tampa de borracha
durante a aspiração da solução) e uma foi submetida à manobra de Kristeller.
Portanto, 156 mulheres constituíram a amostra final do estudo. Na avaliação das
condições do períneo entre 24 e 48 horas após o parto, foram excluídas quatro
mulheres, porque saíram de alta hospitalar antes da realização da avaliação. A Figura
7 mostra o fluxograma das participantes.
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Figura 7 -

Fluxograma das participantes do estudo. São Paulo - 2008
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Os dados foram coletados conforme descrito no Método, considerando o
Grupo Experimental – uso da HAase no períneo, com 76 parturientes, e Grupo
Controle – uso de placebo no períneo, com 80 parturientes, sendo apresentados nos
seguintes itens: 5.1 Caracterização da amostra (Tabela 1); 5.2 Condições do
períneo no parto (Tabelas 2 a 11, Quadros 2 e 3 e Figuras 8 a 12); 5.3
Caracterização do parto e do recém-nascido (Tabelas 12 a 17 e Figura 13); 5.4
Condições do períneo no pós-parto (Tabelas 18 e 19).

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Com relação à idade das parturientes, 30,1% tinham menos de 20 anos. A
média de idade foi de 22,5 (d.p. = 4,5) anos; a idade mínima foi de 18 e a máxima de
38 anos. A maioria das mulheres era de cor parda (41,0%), 76,9% tinham ensino
médio e 76,3% tinham companheiro. No que se refere à presença de acompanhante
de escolha da mulher ou de doula, a quase totalidade das parturientes teve esse
suporte durante o parto (89,7%). A maioria das mulheres que participou da pesquisa
(97,4%) não realizava exercícios perineais e o edema perineal durante o trabalho de
parto estava presente em apenas 2,6% das mulheres (Tabela 1).
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Tabela 1 -

Caracterização das parturientes segundo os grupos experimental e controle, São Paulo 2008

Característica

Grupo
Experimental
Controle
n
%
n
%

Total
N

%

Idade (anos)
< 20
20 |− 25
25 |− 30
30 |− 35
≥ 35

23
37
10
4
2

30,3
48,6
13,2
5,3
2,6

24
36
10
9
1

30,0
45,1
12,5
11,2
1,2

47
73
20
13
3

30,1
46,9
12,8
8,3
1,9

Cor
Parda
Branca
Preta

32
27
17

42,1
35,5
22,4

32
33
15

40
41,3
18,7

64
60
32

41,0
38,5
20,5

Escolaridade
Fundamental
Médio

16
60

21,1
78,9

20
60

25
75

36
120

23,1
76,9

Situação conjugal
Com companheiro
Sem companheiro

57
19

75
25

62
18

77,5
22,5

119
37

76,3
23,7

Acompanhante no parto
Sim
Não

67
8

89,3
10,7

72
8

90,2
9,8

140
16

89,7
10,3

Exercício perineal
Sim
Não

2
74

2,6
97,4

2
78

2,5
97,5

4
152

2,6
97,4

Edema perineal
Sim
Não

2
74

2,6
97,4

2
78

2,5
97,5

4
152

2,6
97,4

Total

76

100

80

100

156

100
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5.2 CONDIÇÕES DO PERÍNEO NO PARTO
Os dados da Tabela 2 mostram que a integridade perineal (ausência de
laceração de qualquer grau na região posterior do períneo ou episiotomia) ocorreu
em 34,2% das mulheres do grupo experimental e em 32,5% do grupo controle, sem
diferença estatisticamente significante entre os grupos (p = 0,477). Portanto, a
utilização da HAase injetável não aumentou a proporção de períneo íntegro na
amostra estudada.
Tabela 2 -

Integridade perineal segundo os grupos experimental e controle, São Paulo - 2008

Integridade
perineal
Sim
Não
Total

Grupo
Experimental
Controle
n
%
n
%
26
34,2
26
32,5
50
65,8
54
67,5
76
100
80
100

Total
n
52
104
156

%
33,3
66,7
100

p-valor*

0,477

* Teste exato de Fisher no caso monocaudal

Os cálculos do teste da Tabela 2 (Teste I para a Hipótese I) são descritos a
seguir e apresentados no Quadro 2.
Hipótese I: A utilização de enzima aumenta a proporção de integridade
perineal na região posterior

H 0 : p11 = p12
H A : p11 < p12
Onde a p11 é a proporção de partos com períneo íntegro na região posterior
como desfecho sem a aplicação da enzima e p12 é a proporção de partos com períneo
íntegro na região posterior como desfecho com a aplicação da enzima.
Aplicando-se o teste de hipóteses monocaudal para duas proporções no
desfecho de períneo íntegro com o software estatístico Minitab® 15.1.20.0, obtemos
o seguinte relatório:
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Quadro 2 -

Relatório do teste de hipóteses monocaudal para duas proporções no desfecho de
períneo íntegro

Teste e IC para duas proporções
Amostra
1
2

X

N
26
26

80
76

p Amostra
0,325000
0,342105

Diferença = p (1) - p (2)
Estimativa para a diferença: -0,0171053
95% limite superior para a diferença: 0,107118
Teste para diferença = 0 (vs < 0): Z = -0,23 p-valor = 0,410
Teste exato de Fisher: p-valor = 0,477
Pelos dados acima, temos uma redução do risco relativo absoluto negativo
(RRA = -0,017 IC95% -1; 0,107), com o intervalo de confiança (IC) do RRA que
abrange valores positivos. Desse modo, não podemos afirmar que a intervenção seja
benéfica, que não tem efeito ou que seja prejudicial (Altman, 1998). Para os dados da
Tabela 2 e Quadro 2, o número necessário para tratar (NNT) foi de 59 mulheres.
De acordo com a Tabela 3, o trauma perineal grave (lacerações de 2º e 3º
graus e episiotomia) ocorreu em 28,9% das mulheres do grupo experimental e em
38,8% do grupo controle. Apesar da diferença de proporções de trauma perineal
grave entre os grupos, esta diferença não foi estatisticamente significante (p = 0,131).
Portanto, o uso da HAase injetável não reduziu a proporção de trauma perineal grave
na amostra estudada.
Tabela 3 -

Trauma perineal grave segundo os grupos experimental e controle, São Paulo - 2008

Trauma
perineal grave
*Sim
†Não

Total

Grupo
Experimental
Controle
n
%
n
%
22
28,9
31
38,8
54
71,1
49
61,2
76
100
80
100

Total
n
53
103
156

%
34,0
66,0
100

p-valor‡

0,131

* Laceração 2º e 3º graus e episiotomia
† Íntegro e laceração 1º grau
‡ Teste exato de Fisher no caso monocaudal

Os cálculos do teste da Tabela 3 (Teste II para a Hipótese II) são descritos a
seguir e apresentados no Quadro 3.
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Hipótese II: A utilização de enzima reduz a proporção de trauma grave na
região perineal posterior

H 0 : p21 = p22
H A : p21 > p22
Onde p21 é a proporção de partos com trauma grave na região posterior do
períneo como desfecho sem a aplicação da enzima e p22 é a proporção de partos com
trauma grave na região posterior do períneo como desfecho com a aplicação da
enzima.
Aplicando-se o teste de hipóteses monocaudal para duas proporções no
desfecho de trauma perineal grave com o software estatístico Minitab® 15.1.20.0,
obtemos o seguinte relatório:
Quadro 3 -

Relatório do teste de hipóteses monocaudal para duas proporções no desfecho de trauma
perineal grave

Teste e IC para duas proporções
Amostra
1
2

X

N
31
22

80
76

p Amostra
0,387500
0,289474

Diferença = p (1) - p (2)
Estimativa para a diferença: 0,0980263
95% limite superior para a diferença: -0,0258640
Teste para diferença = 0 (vs > 0): Z = 1,30 p-valor = 0,097
Teste exato de Fisher: p-valor = 0,131
Pelos dados acima, temos uma redução do risco relativo absoluto negativo
(RRA = -0,098 IC95% -1,0; 0,26), com o intervalo de confiança (IC) do RRA que
abrange valores positivos. Desse modo, não podemos afirmar que a intervenção seja
benéfica, que não tem efeito ou seja prejudicial (Altman, 1998). Para os dados da
Tabela 3 e Quadro 3, o número necessário para tratar (NNT) foi de 11 mulheres.
Na Tabela 4 estão especificados todos os tipos de trauma ocorridos na região
vulvoperineal posterior. Entre as mulheres de ambos os grupos, o trauma mais
frequente foi o de menor gravidade, ou seja, a laceração de primeiro grau (56% e
42,6% nos grupos experimental e controle, respectivamente). Com relação à
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laceração de terceiro grau, os quatro casos ocorreram entre as mulheres do grupo
controle. Também a episiotomia foi mais frequente entre as mulheres desse grupo
(6% no grupo experimental vs 14,8% no grupo controle).
Tabela 4 -

Tipo de trauma perineal segundo os grupos experimental e controle, São Paulo - 2008
(n = 104)

Tipo de trauma
perineal
Laceração 1º grau
Laceração 2º grau
Laceração 3º grau
Episiotomia
Total

Grupo
Experimental
n
%
28
56,0
19
38,0
3
6,0
50
100

Controle
N
%
23
42,6
19
35,2
4
7,4
8
14,8
54
100

Total
N
51
38
4
11
104

%
49,1
36,5
3,8
10,6
100

Na Tabela 5 são apresentadas as indicações para a realização da episiotomia
entre as 11 mulheres submetidas ao procedimento. Pode-se verificar que em cinco
casos a indicação foi exclusivamente materna, com finalidade de prevenção de
laceração perineal de terceiro grau. Vale destacar que a episiotomia foi realizada em
apenas 7,1% do total de mulheres do estudo.
Tabela 5 -

Indicações para episiotomia realizada em 11 partos segundo os grupos experimental e
controle, São Paulo - 2008

Indicação
Iminência de laceração 3º grau
Macrossomia
Sofrimento fetal
Expulsivo prolongado
Distocia de rotação
Mecônio
*Total

Grupo
Experimental
Controle
n
%
n
%
1
25,0
4
36,3
1
25,0
2
18,2
1
25,0
2
18,2
2
18,2
1
25,0
1
9,1
4
100
11
100

Total
n
5
3
3
2
1
1
15

%
33,2
20,0
20,0
18,2
6,7
6,7
100

*Para cada episiotomia houve uma ou mais indicações

A seguir, as Figuras 8 a 12, mostram o total de lacerações vulvoperineais,
segundo sua localização. O número de lacerações é superior ao de mulheres
acometidas, porque em cada uma delas pode ter ocorrido uma ou mais lacerações.
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Ocorreram 88 lacerações de primeiro grau, considerando as mulheres dos
grupos experimental e controle, com 55 (62,5%) dessas lacerações localizadas nos
pequenos lábios direito e esquerdo (Figura 8).

Figura 8 -

Número de lacerações de primeiro grau na região vulvoperineal anterior nas mulheres
dos grupos experimental e controle, São Paulo - 2008

O número total de lacerações de primeiro grau na região vulvoperineal
posterior entre as mulheres que receberam injeção de HAase no períneo foi 28.
Predominaram aquelas localizadas na região mediana onde ocorreram 18 (64,3%)
lacerações (Figura 9).

Figura 9 -

Número de lacerações de primeiro grau na região vulvoperineal posterior nas mulheres
do grupo experimental, São Paulo - 2008
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Na região vulvoperineal posterior ocorreram 21 lacerações de primeiro grau
entre as mulheres que receberam injeção de solução placebo no períneo. Do total, 13
(61,9%) lacerações localizaram-se na região mediana (Figura 10).

Figura 10 - Número de lacerações de primeiro grau na região vulvoperineal posterior nas mulheres
do grupo controle, São Paulo - 2008

Quanto às lacerações de segundo grau, houve um total de 19 entre as
mulheres que receberam injeção de HAase no períneo. O predomínio de lacerações
18 (94,7%) foi na região mediana do períneo (Figura 11).

Figura 11 - Número de lacerações de segundo grau na região vulvoperineal posterior nas mulheres
do grupo experimental, São Paulo - 2008
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Dentre as mulheres que receberam injeção de solução placebo no períneo,
ocorreram 19 lacerações de segundo grau, com maior número 17 (84,5%) na região
mediana do períneo (Figura 12).

Figura 12 - Número de lacerações de segundo grau na região vulvoperineal posterior nas mulheres
do grupo controle, São Paulo - 2008

Conforme descrito no Método, o tamanho da laceração perineal foi avaliado
com auxílio da Peri-Rule®, considerando a profundidade do trauma e a extensão da
solução de continuidade na mucosa e na pele. Os valores da média e desvio-padrão
(d.p.), em centímentros, são apresentados a seguir.
A Tabela 6 mostra a média de profundidade nas lacerações perineais. Em
razão das características do trauma seu aumento de profundidade é diretamente
proporcional ao grau da laceração, dado que naquelas de segundo e terceiro graus os
feixes musculares são atingidos. Verificamos ainda que em todos os graus a média
foi ligeiramente superior entre as mulheres do grupo controle. Especialmente nas
lacerações de segundo grau, a profundidade foi 0,4 cm menor entre as mulheres do
grupo experimental, em média.
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Tabela 6 -

Profundidade da laceração, em centímetros, segundo os grupos experimental e controle,
São Paulo - 2008

Profundidade
(cm)
Laceração 1º grau
Laceração 2º grau
Laceração 3º grau

Grupo
Experimental

Total

Controle

n

média

d.p.

n

média

d.p.

n

média

d.p.

28
19
-

0,3
1,9
-

0,4
1,0
-

23
19
4

0,4
2,3
2,4

0,5
1,2
0,7

51
38
4

0,3
2,1
2,4

0,5
1,1
0,7

Com relação à extensão do trauma na mucosa vaginal, os dados da Tabela 7
indicam que variação da média entre os dois grupos foi maior nas lacerações de
primeiro grau (1,6 cm no grupo experimental vs 2,0 cm no grupo controle).
Tabela 7 -

Extensão da laceração (mucosa), em centímetros, segundo os grupos experimental e
controle, São Paulo - 2008

Extensão da
mucosa (cm)
Laceração 1º grau
Laceração 2º grau
Laceração 3º grau

Grupo
Experimental

Total

Controle

n

média

d.p.

n

média

d.p.

n

média

d.p.

28
19
-

1,6
3,4
-

0,1
1,4
-

23
19
4

2,0
3,5
3,9

1,2
1,2
1,4

51
38
4

1,8
3,4
3,9

1,1
1,3
1,4

Segundo a Tabela 8, a medida da borda da pele nas lacerações de terceiro
grau teve uma média de 4,5 cm, e nas de primeiro grau a média foi de apenas 0,4 cm
(0,3 cm no grupo experimental e 0,6 cm no grupo controle). Na pele, assim como na
mucosa vaginal e no tecido muscular, o tamanho do trauma foi maior entre as
mulheres do grupo controle.
Tabela 8 -

Extensão da laceração (pele), em centímetros, segundo os grupos experimental e
controle, São Paulo - 2008

Extensão da pele
(cm)
Laceração 1º grau
Laceração 2º grau
Laceração 3º grau

Grupo
Experimental
Controle

Total

n

Média

d.p.

n

média

d.p.

n

média

d.p.

28
19
-

0,3
2,0
-

0,7
1,3
-

23
19
4

0,6
2,5
4,5

1,0
1,3
1,0

51
38
4

0,4
2,3
4,5

0,9
1,3
1,0

De acordo com a Tabela 9, nos casos de episiotomia, o tempo decorrido entre
a aplicação da solução e o desprendimento do pólo cefálico apresentou uma média de
21,5 minutos, e nos casos de laceração espontânea, esse tempo variou de 6,3 a 8,4
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minutos. O tempo mínimo entre a aplicação da solução e o nascimento foi de dois
minutos, em ambos os grupos, com o desfecho de laceração de segundo grau no
grupo experimental e de primeiro grau no grupo controle. O tempo máximo foi de 53
minutos no grupo experimental e de e 42 minutos, no grupo controle, com desfecho
em episiotomia e períneo íntegro, respectivamente.
Tabela 9 -

Condições do períneo e tempo decorrido desde a aplicação da solução até a expulsão
fetal, em minutos, segundo os grupos experimental e controle, São Paulo - 2008

Condição do
períneo
Íntegro
Laceração 1º grau
Laceração 2º grau
Laceração 3º grau
Episiotomia

Grupo
Experimental
Controle
n

média

26
28
19
3

13,7
11,6
13,9
31,0

d.p.

n

8,3 26
5,9 23
10,1 19
4
19,1 8

Total

média

d.p.

n

média

d.p.

11,9
11,3
12,2
16,2
18,0

7,1
6,9
6,2
7,2
7,9

52
51
38
4
11

12,8
11,5
13,1
16,2
21,5

7,7
6,3
8,4
7,2
12,4

Quanto à dor local durante a injeção da solução de HAase e placebo, quase a
metade das mulheres referiu o sintoma com distribuição similar nos dois grupos
(48,7% e 45% nos grupos experimental e controle, respectivamente) (Tabela 10).
Tabela 10 - Dor à aplicação da injeção, segundo os grupos experimental e controle, São Paulo 2008

Grupo
Dor à aplicação
Sim
Não
Total

Experimental
n
%
37
48,7
39
51,3
76
100

Controle
n
%
36
45,0
44
55,0
80
100

Total
N
73
83
156

%
46,8
53,2
100

Conforme apresentado no Método, a assistência ao parto, com aplicação da
intervenção, foi realizada pela pesquisadora e outras quatro enfermeiras obstétricas.
Na Tabela 11 é apresentada a distribuição dos partos assistidos pelas duas
enfermeiras obstétricas que atenderam ao maior número de partos (enfermeiras A e
B) e o agrupamento daqueles assistidos pelas outras três agrupadas (C, D e E). Os
dados mostram que existe maior homogeneidade em relação ao tipo de desfecho
perineal entre os partos assistidos pelas enfermeiras A e B. Entre os 37 partos
assistidos pelas enfermeiras C, D e E que correspondem a 23,7% das mulheres do
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estudo, a frequência de trauma perineal grave foi de 46%. Entre os partos assistidos
pelas outras duas enfermeiras, essa frequência foi de 32,7% e 28,1%, para cada uma
delas.
Tabela 11 - Condições do períneo, segundo a enfermeira obstétrica que prestou assistência ao parto,
São Paulo - 2008

Condição do
períneo
Íntegro
Laceração 1º grau
Laceração 2º grau
Laceração 3º grau
Episiotomia
Total

Enfermeira Obstétrica
A
B
C, D e E
n
%
N
%
n
%
20
36,4
22
34,4
10
27,0
17
30,9
24
37,5
10
27,0
11
20,0
12
18,8
15
40,5
2
3,6
2
3,0
5
9,1
4
6,3
2
5,5
55
100
64
100
37
100

Total
n
52
51
38
4
11
156

%
33,3
32,7
24,4
2,6
7,0
100

5.3 CARACTERIZAÇÃO DO PARTO E DO RECÉM-NASCIDO
Tabela 12 - Condições do períneo com puxo espontâneo ou dirigido, segundo os grupos
experimental e controle, São Paulo - 2008

Condição do
do períneo

Grupo
Experimental
Controle
n
%
n
%

Total
n

%

Puxo Espontâneo(n=103)
Íntegro+laceração 1º grau
*Trauma grave
Total

34
10
44

72,3
22,7
100

42
17
59

71,2
28,8
100

76
27
103

73,8
26,2
100

Puxo Dirigido (n=53)
Íntegro+laceração 1º grau
*Trauma grave
Total

20
12
32

62,5
37,5
100

7
14
21

33,3
66,7
100

27
26
53

51,0
49,0
100

* Laceração de 2º e 3º graus e episiotomia

Os dados da Tabela 12 mostrou que das 53 mulheres que tiveram puxo
dirigido, 49% tiveram trauma perineal grave. Por sua vez, das 103 mulheres que
realizaram exclusivamente o puxo espontâneo, apenas 26,2% apresentaram esse tipo
de trauma. Vale destacar que entre as mulheres com puxo espontâneo, os resultados
perineais são similares, independente do grupo estudado.
A mesma Tabela indica que dentre as mulheres que receberam a enzima e
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fizeram o puxo dirigido, 62,5% tiveram períneo íntegro ou laceração de primeiro
grau. No entanto, este resultado perineal ocorreu em somente 33,3% dos casos em
que o puxo dirigido esteve associado com administração do placebo.
Tabela 13 - Condições do períneo e duração do período expulsivo, em minutos, segundo os grupos
experimental e controle, São Paulo - 2008

Condição do
períneo
Integro+lac.1º grau
Laceração 2º grau
Laceração 3º grau
Episiotomia

Grupo
Experimental
Controle
n

média

26
19
3

13,3
13,9
31,0

d.p.

N

8,3 26
10,1 19
4
19,0 8

Total

média

d.p.

n

média

d.p.

11,9
12,2
16,2
18,0

7,1
6,2
7,2
7,9

52
38
4
11

12,8
13,1
16,2
21,5

7,7
8,3
7,2
12,4

Conforme mostram os dados da Tabela 13, em ambos os grupos, a média de
duração do período expulsivo foi superior entre as mulheres que tiveram episiotomia
(21,5±12,4 min) e diretamente proporcional à gravidade da laceração espontânea,
variando de 12,8±7,7 a 16,2±7,2 minutos, nesses casos.
Tabela 14 - Variedade de posição no desprendimento do polo cefálico e presença de circular de
cordão umbilical, segundo os grupos experimental e controle, São Paulo - 2008

Variável

Grupo
Experimental
Controle
n
%
n
%

Total
n

%

Desprendimento do polo cefálico
*OP
75
†OS
1

98,7
1,3

79
1

98,8
1,3

154
2

98,7
1,3

Circular de cordão
Sim
Não
Total

17,1
82,9
100

26
54
80

32,5
67,5
100

39
117
156

25,0
75,0
100

13
63
76

* Occípto-púbica
† Occípto-sacra

Os resultados indicam, em 98,7% dos partos estudados que o desprendimento
do polo cefálico ocorreu em OP, variedade de posição em que o occipício fetal apoiase na região subpúbica materna. A circular de cordão umbilical foi uma ocorrência
presente em 25% dos partos. Em todos os casos., foi realizada a manobra de redução
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para desfazer a circular (Tabela 14).
Tabela 15 - Realização de hemostasia e sutura no trauma perineal segundo os grupos experimental e
controle, São Paulo - 2008 (n = 104)

Grupo
Experimental
Controle
n
%
n
%

Variável

Total
n

%

Hemostasia
Sim
Não

20
30

40,0
60,0

15
39

27,8
72,2

35
69

33,7
66,3

Sutura
Sim
Não
Total

45
5
50

90,0
10,0
100

52
2
54

96,3
3,7
100

97
7
104

93,7
6,7
100

A realização de hemostasia no local do trauma perineal foi necessária em
33,7% das mulheres, com proporção superior (40%) entre aquelas que receberam
HAase. Em 93,7% das mulheres com algum tipo de trauma perineal foi realizada a
sutura no local, com proporção similar em ambos os grupos (Tabela 15).
Tabela 16 - Características dos recém-nascidos no parto, segundo os grupos experimental e controle,
São Paulo - 2008 (n = 104)

Característica

Grupo
Experimental
Controle
n
%
n
%

Total
n

%

Peso (g)
< 2500
2500 |− 3000
3000 |− 3500
3500 |− 4000
≥ 4000

6
22
36
9
3

7,9
28,9
47,5
11,8
3,9

1
20
45
12
2

1,3
25,0
56,2
15,0
2,5

7
42
81
21
5

4,5
26,9
51,9
13,5
3,2

Apgar 1º minuto
<7
≥7

4
72

5,3
94,7

5
75

6,3
93,7

9
147

5,8
94,2

Apgar 5º minuto
<7
≥7
Total

2
74
76

2,6
97,4
100

80
80

100
100

2
154
156

1,3
98,7
100

Resultados 81
De acordo com os dados da Tabela 16, mais da metade dos neonatos (51,9%)
tinha peso entre 3.000 e 3.495 gramas ao nascer e apenas 3,2% tinham peso maior ou
igual a 4.000g. A média do peso foi de 3.151±395 gramas (3.216±427 e 3.175±363
nos grupos experimental e controle, respectivamente), com mínimo de 2.040 e
máximo de 4.510 gramas.
A quase totalidade dos recém-nascidos apresentou Apgar maior ou igual a
sete no primeiro e quinto minutos de vida (94,2% e 99,4%, respectivamente),
indicando a boa vitalidade ao nascer. Os dois neonatos com Apgar igual a seis no
quinto minuto de vida recuperaram-se e foram encaminhados ao Alojamento
Conjunto com a mãe (Tabela 16).
Tabela 17 - Condições do períneo e perímetro cefálico do recém-nascido, em centímetros, segundo
os grupos experimental e controle, São Paulo - 2008

Condição do
períneo
Integro
Laceração 1º grau
Laceração 2º grau
Laceração 3º grau
Episiotomia

Grupo
Experimental
Controle

Total

n

média

d.p.

n

média

d.p.

n

média

d.p.

26
28
19
3

33,1
33,2
33,7
35,5

1,5
1,4
1,2
1,3

26
23
19
4
8

33,3
33,9
33,2
35,1
34,8

1,2
1,2
0,7
2,0
1,0

52
51
38
4
11

33,2
33,5
33,4
35,1
35,0

1,3
1,3
1,0
2,0
1,1

A média do perímetro cefálico dos recém-nascidos foi de 33,5 (d.p .= 1,3)
cm, similar nos grupos experimental e controle (33,4±1,4 e 33,7±1,2,
respectivamente), com mínimo de 31 e máximo de 38 cm. Na Tabela 17 e Figura 11,
verificamos que as maiores médias foram entre as mulheres com episiotomia e
laceração de terceiro grau.
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Perímetro cefálico dos recém-nascidos por tipo de trauma perineal
IC 95% para a média
39
38

PC RN (cm)

37
36
35
34
33
32
sem trauma

1o grau

2o grau
trauma perineal

3o grau

episiotomia

Figura 13 - Intervalo de confiança (IC) para as médias do perímetro cefálico dos recém-nascidos,
em centímetros e condições do períneo, São Paulo - 2008

Os valores do IC de 95% para a média do perímetro cefálico dos recémnascidos, nos casos de episiotomia, não coincidiram com os valores dos intervalos
para os casos de integridade perineal e laceração de 1º e 2º graus. Assim, podemos
supor que a medida do perímetro cefálico dos recém-nascidos de mães submetidas a
episiotomia foi maior que dos demais bebês (Figura 13).

Resultados 83

5.4 CONDIÇÕES DO PERÍNEO NO PÓS-PARTO
Tabela 18 - Condições do períneo no período de Greenberg, entre 24 e 48 horas após o parto,
segundo os grupos experimental e controle, São Paulo - 2008

Condição do
períneo

Grupo
Experimental
Controle
n
%
n
%

Total
n

%

Período de Greenberg
Edema
Edema + hematoma
Hematoma
Equimose+edema
Sem alteração
Total

40
1
35
76

52,7
1,3
46,0
100

39
2
1
1
37
80

48,8
2,5
1,2
1,2
46,3
100

79
3
1
1
72
156

50,7
1,9
0,6
0,6
46,2
100

Entre 24 e 48h pós-parto
Edema
Equimose
Edema+equimose
Sem alteração
*Total

9
2
64
75

12,0
2,7
85,3
100

22
2
1
52
77

28,6
2,6
1,3
67,5
100

31
4
1
116
152

20,4
2,6
0,7
76,3
100

* 4 mulheres saíram de alta hospitalar antes da avaliação

Conforme os dados da Tabela 18, no período de Greenberg, 54,0% e 52,5%
das mulheres dos grupos experimental e controle, respectivamente apresentaram
edema. No entanto, entre 24 a 48 horas após o parto, a proporção reduziu-se 12% no
grupo de recebeu HAase e 23,0% no grupo em que foi injetada solução placebo no
períneo. Houve 3 (3,7%) casos de hematoma no quarto período com aplicação de
placebo e 1 (1,3%) com enzima. Mas, nas 24 a 48h pós-parto nenhuma mulher
apresentou hematoma.
No quarto período, chamou a atenção que as mulheres que receberam enzima
e placebo e não tiveram alteração no períneo foram de 35 (46,0%) e 37 (46,3%)
respectivamente. Já nas 24 a 48h pós-parto, o número sem alteração no períneo
aumentou para 64 (85,3%) e 52 (67,5%), respectivamente.
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Tabela 19 - Aplicação de gelo no períneo durante o período de Greenberg segundo os grupos
experimental e controle, São Paulo - 2008

Grupo
Gelo no períneo
Sim
Não
Total

Experimental
n
%
17
22,4
59
77,6
76
100

Controle
n
%
25
31,2
55
68,8
80
100

Total
N
42
114
156

%
26,9
73,1
100

A aplicação de compressa de gelo no períneo no período de Greenberg foi
realizada em 26,9% das mulheres (22,4% e 31,2% nos grupos experimental e
controle, respectivamente), como mostra a Tabela 19. A indicação foi feita nos casos
de edema grave, hematoma ou dor perineal.
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6 DISCUSSÃO

A discussão dos resultados desta pesquisa é apresentada, considerando os
fatores associados à integridade e laceração perineal no parto normal, conforme os
seguintes itens: 6.1 Integridade perineal no parto e ocorrência de trauma grave
com o uso da HAase e placebo; 6.2 As mulheres do estudo, o parto e o recémnascido; 6.3 Condições do períneo no pós-parto.

6.1 INTEGRIDADE PERINEAL NO PARTO E OCORRÊNCIA DE
TRAUMA PERINEAL COM O USO DA HAASE E PLACEBO
Conforme foi relatado anteriormente, a presente pesquisa foi realizada com
base no estudo piloto de Scarabotto e Riesco (2008). Apesar do uso da mesma
técnica e dose de HAase em ambos os estudos, as diferenças no desenho e na
condução podem ser apontadas, como forte elemento para a diferença nos achados.
Embora o referido estudo tenha sido aleatorizado e controlado, não houve
mascaramento da intervenção e do desfecho.
O uso de ocitocina e a posição semissentada foram outras variações
importantes diferentes do piloto que teve como critérios de exclusão a administração
de ocitocina e o parto fora da posição lateral, favorecendo a integridade perineal
(Soong, Barnes, 2005; Moleti, 2009).
Assim, apesar da injeção de HAase na região perineal posterior, a integridade
perineal (ausência de laceração de qualquer grau na região posterior do períneo ou
episiotomia) não aumentou a proporção de períneo íntegro. Este manteve-se íntegro
em 34,2% das mulheres do grupo experimental e em 32,5% do grupo controle, sem
diferença estatisticamente significante entre os grupos (p = 0,477) e NNT de 59
mulheres.
Estes resultados contrastam com os de Scarabotto e Riesco (2008) que
obtiveram integridade perineal em 60,6% das 71 nulíparas do grupo experimental e
em 23,5% das 68 nulíparas do grupo controle, com diferença estatisticamente
significante entre os grupos.
O mesmo ocorreu em relação à proporção de trauma grave (lacerações de 2º e
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3º graus e episiotomia) no períneo que ocorreu em 28,9% das mulheres do grupo
experimental e em 38,8% do grupo controle, sem diferença estatisticamente
significante entre os grupos (p = 0,131) e NNT de 11 mulheres.
Por sua vez, o principal resultado do estudo piloto que motivou a
continuidade da pesquisa, foi o fato de que nenhum caso de laceração grave ocorreu
no grupo experimental.
Vale reiterar que o piloto foi realizado sem mascaramento, produzindo um
possível viés na avaliação. Nesse sentido, é plausível que os resultados da presente
pesquisa sejam divergentes.
Conforme citado na Introdução, os estudos sobre o uso da HAase no parto
disponíveis na literatura são das décadas de 1950 e 1960 e mostram um efeito
protetor na região perineal. Porém, a metodologia da maioria deles é deficiente,
comparada aos desenhos dos estudos clínicos contemporâneos, e só um foi realizado
com mascaramento.
Vários trabalhos da década de 1950 foram apenas descritivos, com relato de
casos sobre como ocorre a assistência à mulher em hospitais franceses, alemães e
italianos, na tentativa da obter proteção perineal com o uso de HAase, em serviços
com taxas de episiotomia abaixo de dois dígitos, na maioria deles (variação de 0,5%
a 25,9%) (Digonnet et al., 1952; Frenzel, 1954; Mink, 1955; Rimbach e Griefahn,
1955; Patrini, 1956; Petronio,1956; Roncuzzi, 1957).
Todavia, o estudo Chatfield e Moir (1966), com mascaramento de dois
grupos controles (com injeção de solução salina e sem injeção) e um grupo
experimental com o uso de HAase mostrou que não houve diferença estatisticamente
significante quanto ao desfecho perineal.
Igualmente, apesar dos resultados da presente pesquisa indicarem proporção
menor de trauma grave no grupo experimental comparado com o grupo controle
(28,9% vs. 38,8%, entre o total de mulheres; 44% vs. 57,4%, entre as mulheres com
trauma perineal), essa diferença não foi estatisticamente significante, conforme foi
mencionado anteriormente. No entanto, mesmo quando os resultados de uma
intervenção são favoráveis e estão apoiados em pesquisas bem delineadas e adequado
tratamento estatístico, sua significância clínica deve ser analisada.
Segundo Coutinho e Cunha (2005), é importante fazer uma distinção entre os
efeitos benéficos e os indesejados da intervenção. Nesse sentido, medidas de efeito
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são necessárias para se mensurar o impacto de uma intervenção e uma delas é o
NNT. Esta medida representa o número de pacientes de que se necessita tratar para
prevenir um efeito indesejado.
No caso da injeção de HAase na proteção perineal, embora os resultados
apontem para um efeito protetor da região perineal no parto normal, deve ser levada
em conta a necessidade de tratar um número elevado de mulheres (NNT de 59 para
obter integridade perineal; NNT de 11 para obter prevenção de episiotomia e
laceração segundo ou terceiro graus; RRA com IC excessivamente amplo em ambos
os casos). Além disso, a HAase é uma substância farmacológica que envolve uma
série de ônus inerentes ao processo de produção, comercialização, controle e
administração.
Nesta pesquisa, vale salientar que a HAase e o placebo foram administrados
na forma injetável. Por esse motivo, não apenas a HAase pode ter atuado no tecido
perineal, como também algum efeito local transitório pode ter ocorrido, em razão da
infiltração de 5 ml da solução placebo, aumentando a fragilidade tecidual e a chance
de laceração.
Os ensaios clínicos são desenvolvidos para testar a segurança, eficácia e
efetividade de novos tratamentos e as doses adequadas. O controle, aleatorização e
mascaramento dos ensaios garantem a minimização do viés. Quando é feito o
mascaramento duplo na pesquisa, os grupos são cegados para a intervenção recebida.
Mas, se a intervenção não pode ser mascarada, o desfecho deve ser cegado, com um
observador que desconhece quais pacientes receberam a intervenção (Medeiros,
Ferraz, 1998).
Para um ensaio clínico aleatorizado e controlado obter resultados confiáveis,
o estudo piloto deve ser realizado. O mesmo antecede a pesquisa principal, com a
finalidade de fornecer informações para o planejamento e a justificação do estudo.
Para que um estudo piloto tenha sucesso, é necessário que as hipóteses e os objetivos
da pesquisa principal estejam claros. Assim sendo, ele pode levar a mudanças no
desenho da pesquisa, encorajando um rigor metodológico. Lancaster et al. (2004)
recomendam que a análise do estudo piloto seja essencialmente descritiva e deve-se
evitar a tendência de não continuar com a pesquisa principal quando os resultados
esperados não foram encontrados pelo piloto.
Além disso, um estudo prévio ao principal orienta o pesquisador na questão
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ética da pesquisa. A palavra “equipoise” que significa equilíbrio, é um termo ético
aplicado na epidemiologia e na saúde, quando um profissional acredita que a
intervenção realizada por ele na pesquisa é superior a outra, podendo causar um viés
à mesma (McKeown, Weed, 2002).
A presente pesquisa foi realizada obedecendo ao rigor metodológico, baseada
em um estudo prévio. Conforme relatado no Método, as mulheres participantes
foram esclarecidas quanto ao estudo e consentiram livremente participar. Foram
acolhidas e respeitadas em sua individualidade durante o parto e orientadas que
poderiam deixar o estudo em qualquer momento. Mesmo assim, não houve nenhuma
desistência.
Ainda com relação aos desfechos perineais, a taxa de episiotomia de 7% está
entre as menores praticadas em nulíparas, segundo diversos estudos e serviços7.
Oliveira e Miquilini (2005) referem várias justificativas apontadas pelos
profissionais quanto à realização da episiotomia. As principais justificativas foram:
aprendizado na formação acadêmica; menor chance de lesão esfincteriana; menos
risco de complicações; facilidade no reparo e períneo curto. Foram entrevistados 12
médicos e 12 enfermeiras, e as autoras chamam à atenção para a grande influência do
ensino acadêmico, apontada em um quarto das respostas. No presente estudo, o
principal o motivo que levou as enfermeiras obstétricas a realizarem a episiotomia
foi a iminência de laceração de terceiro grau, em 33,2% dos casos.
Frequentemente, a episiotomia é feita em partos sob anestesia, porém estudo
realizado por Monteiro et al. (2009) revela que na associação da analgesia peridural
com trauma perineal não houve diferença estatisticamente significante.
Outra questão importante é o parto subsequente a uma episiotomia. Alperin,
Krohn e Parviainen (2008) realizaram um estudo de revisão com 6.052 mulheres,
entre 1995 e 2005, nos Estados Unidos. Dessas mulheres, 47,8% tinham episiotomia
no primeiro parto. A laceração de segundo grau ocorreu em 51,3% contra 26,7% das
mulheres sem episiotomia no primeiro parto. Os autores concluíram que a
episiotomia aumenta o risco de laceração espontânea no parto subsequente.
Quando a episiotomia não é realizada, eventualmente, ocorrem as lacerações
perineais espontâneas. As lacerações de primeiro grau são consideradas de menor
7

Experiências e resultados das casas de parto [Apresentado no I Encontro de Casas de Parto da
Cidade de São Paulo. O Lugar do Parto: dentro e fora do hospital; 2005 set 29-30; São Paulo].

Discussão 90
gravidade e podem ocorrer em toda a região vulvoperineal. O número e a localização
das lacerações nas mulheres desta pesquisa mostram que na região anterior e
posterior do períneo ocorreram 88 e 49 lacerações de primeiro grau, respectivamente.
As lacerações de primeiro grau têm boa resolução clínica, pois a maioria não
necessita de sutura a não ser que estejam sangrentas. Entre as mulheres de ambos os
grupos, o trauma mais frequente foi laceração de primeiro grau (56% e 42,6% no
grupo experimental e controle, respectivamente). Como as parturientes da pesquisa
eram nulíparas, este resultado é plausível do ponto de vista clínico, pois estudos
apontam que entre elas, há maior probabilidade de ocorrer trauma perineal (Kudish,
Sokol, Kruger, 2008; Rizvi, Chaudhury, 2008; Hornemann et al., 2009).
Quanto à localização e número de lacerações de segundo grau, quase
totalidade (92,1%) ocorreu na região mediana do períneo. Samuelsson et al. (2002),
estudaram a prevalência de lacerações perineais em partos vaginais e sua distribuição
nas regiões anterior e posterior do períneo em 1.296 primíparas, entre 1995 e 1997,
na Suécia. As lacerações de primeiro grau ocorreram em 34,8% das mulheres, das
quais 41,7% foram na região posterior do períneo, e 38,5% tiveram lacerações de
segundo grau, distribuídas na linha mediana e do lado esquerdo ou direito da região
perineal posterior.
A laceração de terceiro grau ocorreu em quatro mulheres do grupo controle.
Coorte prospectiva realizada na Austrália com 6.595 mulheres, entre 1998 e 2000,
com objetivo de determinar os fatores de risco para ocorrência de trauma severo no
parto normal, revelou que as razões para o aumento do risco de trauma perineal
severo foram: primiparidade, parto instrumental, bebês macrossômicos e mulheres de
origem asiática (Dahlen et al., 2007)

6.2 AS MULHERES DO ESTUDO, O PARTO E O RECÉM-NASCIDO
A relação entre o trauma perineal no parto e as características
sociodemográficas das mulheres vem sendo explorada em diversos estudos, sem
resultados conclusivos. O estudo de Samuelsson et al. (2002), realizado na Suécia
com 2.883 partos, não confirmou a associação entre idade materna avançada e
laceração perineal de segundo grau, pois estas variáveis permaneceram
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independentes na análise de regressão logística. Por sua vez, Hornemann et al. (2009)
mostram que a idade materna avançada em nulíparas é um fator de risco para
lacerações perineais graves.
As mulheres da presente pesquisa eram predominantemente jovens (30,1%
tinham menos de 20 anos e apenas 10,2% tinham entre 30 e 38 anos), coincidindo
com a idade das mulheres no primeiro filho, verificada em estudos realizados em
nosso meio com nulíparas (Costa, Riesco, 2006; Scarabotto, Riesco, 2008;
Colacioppo, Riesco, 2009). Lago e Lima (2009) na PNDS citada na Introdução,
encontraram idade mediana das mulheres no primeiro filho, variando de 19 anos, na
região Norte, a 22 anos, na Sudeste. No entanto, entre as mulheres em idade fértil
entrevistadas na PNDS mediana da escolaridade variou de 8 a 10 anos, e na amostra
deste estudo, 76,9% tinham ensino médio completo.
A grande maioria das mulheres (79,5%) era parda ou branca, quanto a esta
característica, pertenciam ao grupo mais vulnerável ao trauma perineal, pois há
estudos que consideram que a mulher negra tem menor probabilidade de ter
lacerações perineais (Howard et al., 2000; Golgberg et al., 2003). A análise de
regressão logística realizada por Howard et al. (2000) revelou que as mulheres negras
têm duas vezes mais chances que as brancas de permanecerem com períneo íntegro,
após o parto.
Uma questão importante na assistência ao parto, com benefícios para a
preservação da fisiologia, é a presença do acompanhante de escolha da mulher
(Brüggemann, Parpinelli e Osis, 2005; Hodnett, 2009). Este é um direito da mulher
garantido em lei (Brasil, 2005), porém, apenas 16,2% das mulheres incluídas na
PNDS de 2006 foram acompanhadas no parto. Este percentual é ainda mais restrito
(9,5%) nos serviços do SUS. No Amparo Maternal, local deste estudo, as
parturientes são orientadas quanto à presença do acompanhante e recebem suporte
emocional da doula, conforme reflete o elevado percentual de 89,7% de mulheres
acompanhadas. A satisfação destas mulheres devido ao apoio emocional que
receberam ou simplesmente por terem uma pessoa de sua escolha ao lado durante o
parto foi visível para a pesquisadora, considerando ainda que 76,3% delas tinham
companheiro.
A maioria das mulheres que participou da pesquisa (97,4%) não realizava
exercícios perineais e o edema perineal durante o trabalho de parto estava presente
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em apenas 2,6% das mulheres
Os exercícios e a massagem perineal na gestação podem fortalecer e proteger
o períneo. No entanto, a pesquisa controlada com mascaramento, realizada em Israel,
com 234 nulíparas, a prática da massagem perineal no pré-natal não mostrou efeito
protetor para o trauma perineal, mas nenhum efeito negativo para as mulheres foi
constatado (Mei-dan et al., 2008).
Existe a crença que a gestação e o parto afetam o tônus dos músculos
perineais, contudo a coorte prospectiva com 110 primigestas, em que a força
muscular perineal foi avaliada pela perineometria, não confirmou a redução (Costa,
2008).
A prevalência de lacerações varia nos diversos serviços, em função das
práticas adotadas no parto, como o tipo de puxo. O puxo espontâneo mostra-se como
fator de proteção para possíveis lacerações perineais, e o ensaio clínico realizado
com 1.176 parturientes mostra que a única vantagem do puxo dirigido é abreviar o
período expulsivo. Embora, em algumas ocasiões seja necessário, em relação ao
trauma perineal só apresenta desvantagens (Albers et al., 2006).
Na presente pesquisa, o puxo espontâneo também foi um fator de proteção
perineal. Das 103 mulheres que tiveram esse tipo de puxo, apenas 26% apresentaram
trauma perineal, independente do tipo de solução injetada no períneo. Por sua vez,
das 53 mulheres com puxo dirigido, 49% tiveram trauma perineal grave.
No parto, o uso de ocitocina pode ser uma variável importante para o
desfecho perineal. No entanto, é usada rotineiramente no local onde foi realizado este
estudo. Assim, seguindo-se o protocolo do serviço, as parturientes com infusão
endovenosa de ocitocina não foram excluídas, e a quase totalidade das mulheres
recebeu ocitocina nos primeiro e segundo estágios do parto.
A infusão de ocitocina no parto é indicada para acelerar o trabalho de parto,
mas com o aumento da frequência e intensidade das contrações, o desprendimento do
polo cefálico pode ser abrupto, mesmo quando o profissional que assiste o parto tenta
protelar esse desprendimento, pois a mulher sente necessidade de empurrar com
força, sem qualquer controle, muitas vezes lacerando a região perineal (Scarabotto,
Riesco, 2006). O estudo já citado de Samuelsson et al. (2002) revela que o uso da
infusão de ocitocina no parto aumenta a chance de laceração perineal de segundo
grau. Estudo retrospectivo de Prager et al. (2008) que comparou e analisou a
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ocorrência de rotura esfincteriana em partos realizados na Suécia e Itália, não
encontrou associação entre a laceração de terceiro e quarto graus com a indução de
parto, embora os autores reconheçam a existência de estudos que indicam o
contrário.
Variáveis relacionadas a diferenças anatômicas da região vulvoperineal de
cada mulher podem interferir na classificação da laceração perineal. A espessura,
tonalidade e sangramento dos tecidos da região perineal são fatores que também
podem influenciar nessa avaliação. Normalmente, há a preocupação entre as
enfermeiras obstétricas e obstetrizes em causar menos danos possíveis à mulher no
parto, o que pode levar à tendência do profissional que assiste o parto em hipoestimar
o grau da laceração. Mas, a avaliação correta das lacerações é fundamental na
indicação de condutas adequadas no reparo da laceração, no cuidado pós-parto e na
prevenção de morbidades. Nesse sentido, a avaliação do grau de laceração torna-se
um desafio na prática assistencial das enfermeiras obstétricas e obstetrizes.
No Brasil, apenas na última década, as enfermeiras obstétricas vêm sendo
capacitadas para assistir o parto sem o uso rotineiro da episiotomia. Isso implica que
as profissionais não sejam capacitadas apenas para prevenir o trauma perineal, mas
também para avaliar corretamente lacerações que eventualmente, possam ocorrer
(Silveira, Riesco, 2008).
Conforme apresentado no Método, para a avaliação do trauma perineal nesta
pesquisa, foi realizado um treinamento com as enfermeiras obstétricas que assistiram
o parto para padronizar a classificação e mensuração das lacerações perineais. O
procedimento foi realizado com o auxílio da régua Peri-Rule®, medindo-se a
profundidade da lesão do músculo e a extensão da solução de continuidade na
mucosa e pele da região perineal posterior.
Portanto, a homogeneização da classificação do grau de laceração perineal
nesta pesquisa foi fundamental para garantir a consistência dos resultados, pois cinco
enfermeiras obstétricas assistiram o parto, além das enfermeiras juízas que
participaram da avaliação do desfecho perineal.
Estudo realizado no Reino Unido, entre 2000 e 2001, desenvolveu e testou a
régua Peri-Rule® para medir o trauma perineal. A amostra foi de 130 mulheres que
tiveram parto normal, e os dados coletados foram avaliados, independentemente, por
duas obstetrizes. Os resultados obtidos foram que em 12 das 24 lacerações
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classificadas como de primeiro grau, o músculo foi afetado; além disso, em um caso
registrado como laceração de segundo grau havia rotura do esfíncter anal. As autoras
reconhecem a complexidade da avaliação das lacerações de segundo grau que são
pouco delimitadas e têm extensão e profundidade variadas. Concluem que houve viés
na classificação do trauma perineal e recomendam que protocolos de avaliação e
instrumentos de fácil aplicação clínica devem ser adotados nos serviços que prestam
assistência ao parto Metcalfe et al. (2002).
Outra variável observada na pesquisa foi o tempo decorrido entre a aplicação
da solução até a expulsão do feto. O tempo máximo decorrido variou de 2 a 53
minutos. Na prática, o tempo do período expulsivo é difícil de ser estimado com
precisão, e quanto mais prolongada a expulsão fetal, maior será a distensão dos
tecidos do assoalho pélvico. Porém, nos casos de expulsão excessivamente rápida, os
tecidos não têm tempo de distender-se, podendo ocorrer lacerações perineais graves.
As intervenções obstétricas podem provocar dor nas mulheres no parto.
Assim, quase a metade das mulheres da pesquisa apresentou esse sintoma à aplicação
da solução.
Hodnett (2002) realizou revisão de 137 estudos envolvendo satisfação e dor
no parto e revelou que para a mulher obter satisfação, a dor é menos importante.
Fatores como a qualidade da relação com quem assiste o parto e o controle da
parturiente sobre a situação suplantam a dor. Segundo essa revisão, a maioria das
mulheres que deseja um parto normal, imagina que sentirá alguma dor, porém elas
não querem que a dor seja insuportável ou que o parto seja uma experiência negativa.
Ações de apoio puderam aliviar a ansiedade provocada pela dor aguda da
aplicação da solução e a gerada pelas contrações do parto. Conforme referido
anteriormente, as mulheres desta pesquisa tiveram a presença de um familiar ou da

doula durante o trabalho de parto e parto. Pode-se mencionar que a tranquilidade
oferecida por esses acompanhantes foi de grande valia para o conforto das
parturientes.
Quanto aos recém-nascidos, vale destacar que todos apresentaram boas
condições no período de internação, permanecendo com a mãe no Alojamento
Conjunto até a alta hospitalar. A média do peso foi de 3.151±395 gramas e apenas
3,2% tinham peso maior ou igual a 4.000 gramas. Pesquisa realizada nos Estados
Unidos, com 1.009 nulíparas com gravidez única e parto normal, mostrou mediante
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análise de regressão logística que o peso fetal maior ou igual a 3.500 gramas foi um
dos fatores de risco para a laceração periuretral e perineal de terceiro e quarto graus
(Mikolajczyk et al., 2008).
A medida do perímetro cefálico dos bebês era maior nas mulheres com
episiotomia que nas demais, indicando que fetos com maior medida de perímetro
cefálico podem causar dano ao períneo. Como a maioria dos bebês teve o
desprendimento do polo cefálico em variedade occipitopúbica e sem circular de
cordão, isso pode ter favorecido o desfecho de integridade perineal. Na pesquisa de
Hornemann et al. (2009), que incluiu 2.957 nascimentos, apenas 1,7% das mulheres
apresentou trauma severo (lacerações de terceiro e quatro graus), com associação
estatística para esse tipo de trauma em apresentações cefálicas anômalas.

6.3 CONDIÇÕES DO PERÍNEO NO PÓS-PARTO
Com frequência, o trauma perineal produz algum desconforto ou dor que
persiste após o parto e morbidades como edema, hematoma e infecção que podem
estar associadas ao parto instrumental, episiotomia, lacerações graves, técnica e
material usado na sutura perineal.
As condições do períneo das mulheres estudadas mostraram que, até 48 horas
após o parto, as morbidades foram edema e equimose, porém a maioria não
apresentou alterações. Vale considerar que a injeção da solução no períneo pode ter
produzido alguma morbidade, já que pouco mais da metade das mulheres de ambos
os grupos (50,7%) apresentou edema e o hematoma ocorreu em uma mulher do
grupo experimental e três do grupo controle; e, em um caso, foi na parede vaginal,
com necessidade de drenagem e ressutura.
Digonnet et al. (1952) mostraram que, após a infiltração da HAase, não foi
observado qualquer inconveniente e que a flacidez do períneo das parturientes era
similar a das multíparas, retomando a consistência anterior ao parto em 24 horas.
Colacioppo (2005) estudou a dose de anestésico necessária para cessar a dor
da sutura do trauma perineal. Uma das consequências do estudo foi que a infiltração
anestésica causou o edema perineal. Os resultados mostraram que o edema ocorreu
com maior frequência no período de Greenberg entre as mulheres com laceração de

Discussão 96
segundo grau em dois casos, apesar da dose de solução anestésica ter sido superior
nos casos de episiotomia.
Beleza (2004) estudou a classificação do edema vulvoperineal no parto,
mediante a avaliação de 50 mulheres, realizada por cinco examinadores no pós-parto.
Do total de mulheres, 74% haviam recebido anestesia local, e 30% apresentaram
edema nas primeiras 4 horas após o parto.
Segundo Riesco e Oliveira (2007), o trauma perineal ocorrido no parto
normal pode acarretar inflamações e deformidades na região vulvoperienal e dor. O
edema pode acontecer mesmo na presença de integridade perineal, causando
desconforto à puérpera para mobilidade e na amamentação do recém-nascido. Um
fato importante é quando o edema precede o parto, pois pode levar o profissional que
o assiste a realizar a episiotomia.
Almeida e Riesco (2008) estudaram 61 mulheres submetidas à episiotomia ou
laceração de segundo grau e detectaram presença de edema em 42,6%, 26,2% e
11,5% das mulheres, no período de Greenberg, 24 horas após o parto e 4 dias depois,
respectivamente.
A probabilidade de ocorrer morbidade, após o parto, aumenta de acordo com
o tipo de trauma perineal. O estudo de coorte de Macleod et al. (2008) com 1.360
mulheres comparou a realização ou não de episiotomia em parto fórcipe ou com
vácuo extrator. Em 89,4% dos fórcipes e 56,1% com vácuo extrator, foi realizada a
episiotomia. A integridade perineal foi de 17% com vácuo extrator. O estudo
concluiu que a episiotomia não protege o períneo de roturas esfincterianas. Além
disso, seu uso aumenta o risco para hemorragias e infecções no pós-parto.
Pesquisa excluindo mulheres que tiveram episiotomia e fórcipe apontou o
impacto que as lacerações perineais graves no parto podem causar na função sexual
da mulher no pós-parto. Os resultados mostraram que a maioria das mulheres que
necessitou de apoio para o retorno a vida sexual, foi as que tiveram lacerações
perineais de terceiro e quarto graus e as que foram suturadas. Mas, a maioria das
mulheres que teve laceração perineal referiu não ter tido mudanças significantes da
função sexual no pós-parto (Rogers et al., 2009).
Por fim, conforme o número crescente de intervenções realizadas no parto em
nosso País, mais estudos sobre prevenção do trauma perineal devem ser realizados.
Invariavelmente, a prática diária dos profissionais que assistem a mulher no parto
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deve ser baseada em evidências científicas. Desse modo, a mulher poderá ser
assistida de uma forma mais digna e humana em um dos momentos mais especiais de
sua vida.

CONCLUSÃO
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7 CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa permitiram concluir que:
•

Não houve aumento na proporção de integridade perineal nas mulheres
que receberam injeção de HAase no períneo.

•

Não houve redução de proporção de trauma grave na região perineal nas
mulheres que receberam injeção de HAase no períneo.

Desse modo, as hipóteses de que a HAase aumenta a proporção de
integridade perineal e reduz a proporção de trauma perineal grave no parto não se
confirmaram.
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APÊNDICE 1
FORMULÁRIO Nº_____ FRASCO Nº_____

Enfermeira____________________________

Parte I - Informações sobre a parturiente

Parte IV – Avaliação do desfecho
Iniciais da parturiente: __________________________Avaliação da enfermeira que assistiu o
RH: _________________________________________parto:
( ) íntegro
Idade materna: ________________________________( ) laceração de primeiro grau
( ) laceração de segundo grau
Cor:
( ) laceração de terceiro grau ( ) 3a( ) 3b ( )
( ) branca
3c ( ) laceração de quarto grau
( ) preta
( ) episiotomia
( ) amarela
( ) vermelha
Localização da laceração vulvoperineal:
( ) parda
( ) clitóris (corpo, frênulo ou prepúcio)
Escolaridade: _________________________________( ) pequeno lábio direito
( ) pequeno lábio esquerdo
Situação conjugal:
( ) região vestibular esquerda
( ) com companheiro
( ) região vestibular direita
( ) sem companheiro
( ) períneo - região mediana
Exercício perineal na gestação:
( ) períneo - lado esquerdo
( ) sim
( ) períneo - lado direito
( ) não
Tamanho da laceração perineal:
Edema perineal antes do parto:
Profundidade _________________________________
( ) sim
Extensão da mucosa ___________________________
( ) não
Extensão da pele ______________________________
Presença de acompanhante ou doula:
Avaliação da enfermeira juíza:
( ) sim
( ) não
Região posterior do períneo:
Parte II - Intervenção
( ) íntegro
Hora do início da aplicação da solução:
( ) laceração de primeiro grau
Dor à aplicação:
( ) laceração de segundo grau
( ) sim
( ) laceração de terceiro grau ( ) 3a( ) 3b ( )
( ) não
3c ( ) laceração de quarto grau
Parte III - Parto
Parte V - Pós-parto
Data do parto:__/__/__
Gelo no períneo:
Hora do parto: ________________________________
( ) sim
Duração do período expulsivo: ___________________( ) não
Condições do períneo no período de
Tipo de puxo:
Greenberg:
( ) espontâneo
( ) sem alterações
( ) dirigido
( ) edema (leve/moderado/grave)
Desprendimento cefálico:
( ) hiperemia
( )OP
( ) hematoma
( )OS
( ) outro. Especificar: __________________________
Entre 24 e 48 horas após o parto:
Circular de cordão:
( ) sem alterações
( ) sim
( ) edema
( ) não
( ) hiperemia
Caso sim:
( ) hematoma
( ) manobra de redução da circular
( ) outro. Especificar: __________________________
( ) manobra de clampeamento do cordão
Sutura:
( ) sim
( ) não

Parte VI - Recém-nascido
Apgar 1º minuto: ____0 5º minuto:
Peso:____PC: __________
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APÊNDICE 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezada Senhora,
Meu nome é Priscila Maria Colacioppo, sou enfermeira obstétrica e estou
fazendo a pesquisa “Uso da hialuronidase na prevenção do trauma perineal no
parto normal: estudo aleatorizado controlado com mascaramento duplo”.
Esta pesquisa será realizada para constatar se a utilização da hialuronidase na
região perineal ajuda a prevenir a episiotomia e as lacerações do períneo que podem
ocorrer em um parto normal. O objetivo da pesquisa é comparar a frequência de
trauma perineal e o grau de laceração perineal espontânea no parto normal, com e
sem o uso da hialuronidase injetável no períneo.
O parto é feito com a mulher em posição deitada, com as costas levantadas e
elevadas e os pés apoiados. A solução com ou sem a hialuronidase aplicada no
períneo será determinada por sorteio antes do parto.
Os estudos que existem sobre a prevenção de lacerações no períneo e o uso da
enzima hialuronidase no parto mostram vantagens e segurança para realizar este
estudo, sem prejuízo para a mulher ou o bebê.
Em caso de necessidade de algum esclarecimento, meu telefone para contato
é 15-32220707 ou 15-97717044 e o endereço é Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar,
419, Cerqueira César (Escola de Enfermagem da USP). O telefone do Comitê de
Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP é 3061-7548.
Eu ________________________________, RG n. __________________,
abaixo-assinada, recebi e entendi as informações acima e concordo em participar
voluntariamente como colaboradora desta pesquisa. Declaro que conheço meus
direitos, que estão explicados a seguir:
• Tenho a garantia de receber orientações sobre as dúvidas que eu tiver sobre os
cuidados com minha saúde e de meu(minha) filho(a);
• Estou ciente de que em qualquer um dos métodos poderá haver necessidade de dar
pontos no períneo, se ocorrer episiotomia ou laceração, sendo feita anestesia no
local;
• Tenho a liberdade de deixar de participar da pesquisa e isto não vai me causar
nenhum prejuízo e não interferirá na minha assistência neste hospital;
• Sei que os resultados desta pesquisa serão transformados em trabalho científico e
apresentados em congressos e revistas da área da saúde e, em nenhum momento, o
meu nome aparecerá como colaboradora da pesquisa.
Declaro que depois de convenientemente esclarecida pela pesquisadora e
tendo entendido, o que me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto
de Pesquisa.
São Paulo, __ / __ / __
_______________________________
Assinatura da colaboradora

______________________________
Priscila M Colacioppo
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O ser verdadeiramente livre é aquele que consegue realizar seus projetos.
Jean Paul Sartre

