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Brunelli WS. Avaliação dos resultados das condições perineais após o reparo de 
trauma perineal com cola cirúrgica ou fio de sutura até 8 meses de pós-parto 
[dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2019.  

 

RESUMO 

Introdução: existem poucos estudos sobre os resultados do uso da cola cirúrgica 
para o reparo perineal após o parto. Objetivos: comparar a intensidade da dor 
perineal, a ocorrência de incontinência urinária (IU), a força muscular do assoalho 
pélvico (FMAP), a função sexual (FS) e a satisfação da mulher após o reparo perineal 
com a cola cirúrgica ou fio de sutura até 8 meses após o parto. Metodologia: estudo 
longitudinal aninhado a um ensaio clínico (EC) randomizado. A população foi 
composta por mulheres participantes de um EC que tiveram o primeiro parto normal e 
que foram submetidas ao reparo de lacerações perineais de primeiro e/ou segundo 
graus ou episiotomia com cola cirúrgica Glubran 2® (Grupo experimental - GE) ou com 
fio de sutura Vicryl® (Grupo Controle - GC), em uma maternidade de Itapecerica da 
Serra, São Paulo, e que retornaram para avaliação ou aceitaram ser avaliadas em 
domicílio. As mulheres foram acompanhadas nos primeiros 8 meses de pós-parto em 
seis etapas: etapa 1: logo após o parto normal; etapa 2: entre 12 e 24 horas; etapa 3: 
entre 36 e 48 horas; etapa 4: entre 10 e 20 dias; etapa 5: entre 50 e 70 dias; e etapa 
6: entre 6 e 8 meses de parto. As primeiras três etapas correspondem ao banco de 
dados do EC; a etapa 4 corresponde a um estudo transversal; e os dados das etapas 
5 e 6 correspondem ao presente estudo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética 
em pesquisa da EEUSP, sob registro 2.44.813. Resultados: foram avaliadas 140 
mulheres nas primeiras três etapas, 110 mulheres entre 10 e 20 dias de parto (etapa 
4), 122 mulheres entre 50 e 70 dias (etapa 5) e 54 mulheres entre 6 e 8 meses de 
parto (etapa 6). Ao comparar a intensidade da dor perineal ao longo do tempo nos 
dois tipos de reparo perineal, o GE apresentou melhores resultados que o GC (p = 
0,001). No entanto, não houve significância ao comparar a IU nas cinco primeiras 
etapas (p = 0,699) e o uso do ICIQ-SF na sexta etapa (p = 0,835). Em relação à FMAP, 
houve uma diferença de 4,96 pontos entre as médias do GE (média 32,39; dp 14,03) 
e GC (média 27,43; dp 12,75), porém sem significância (p = 0,331). Sobre o FS, 
percebeu-se que as mulheres do GE apresentaram médias de escore superior em 
todos os domínios, mas não houve significância (p = 0,504). O GE também apresentou 
melhores médias em relação à satisfação da mulher com o reparo perineal, porém 
também sem significância (p = 0,068). Conclusão: o uso de cola cirúrgica apresentou 
menor intensidade de dor perineal, significantemente, até 8 meses após o parto e 
melhores médias relacionadas à  FMAP, à FS e à satisfação da mulher com o reparo 
perineal. A cola cirúrgica pode ser uma opção viável para diminuir as morbidades 
relacionadas ao reparo perineal após parto normal e aumentar a satisfação da mulher.  

 

Descritores: Períneo. Sutura. Enfermagem Obstétrica.  

 

 

 



 
 

  



 

Brunelli WS. Evaluation of perineal condition outcomes after repair of perineal trauma 
with surgical glue or suture yarn in the first 8 months after delivery [dissertation]. São 
Paulo: School of Nursing, University of São Paulo, 2019. 
 

ABSTRACT 

Introduction: In literature, there are few studies about the use of surgical glue for 
perineal repair after delivery. Objectives: To compare the intensity of perineal pain, 
the occurrence of urinary incontinence (UI), the pelvic floor muscle strength (PFMS), 
the sexual function (SF) and the satisfaction of women after perineal repair with 
surgical glue or suture yarn in the first 8 months after delivery. Methodology: 
Longitudinal study linked to a randomized controlled trial (RCT). The population was 
consisted of women attending a RCT who had normal delivery, underwent repair of 
first and/or second-degree perineal lacerations or episiotomy with Glubran 2® surgical 
glue (Experimental Group – EG) or with Vicryl® suture yarn (Control Group – CG) in a 
maternity hospital located in Itapecerica da Serra, São Paulo, and returned for 
evaluation or accepted to be evaluated in their homes. The women were followed-up 
during the first 8 months after delivery in six stages, with the first 3 stages 
corresponding to the RCT database, stage 4 to a cross-sectional study and stages 5 
and 6 data to the current study. Stage 1: soon after normal delivery; stage 2: between 
12 and 24 hours; stage 3: between 36 and 48 hours; stage 4: between 10 and 20 days; 
stage 5: between 50 and 70 days; stage 6: between 6 and 8 months after delivery. This 
study was approved by the Research Ethics Committee of EEUSP, under registration 
number 2.44.813. Results: A total of 140 women were evaluated in the first three 
stages, 110 women between 10 and 20 days after delivery (stage 4), 122 women 
between 50 and 70 days (stage 5) and 54 women between 6 and 8 months after 
delivery (stage 6). When comparing the intensity of perineal pain over time in the two 
types of perineal repair, EG presented better results than CG (p=0.001). However, 
there was no significance when comparing UI in the first five stages (p=0.699) and the 
use of ICIQ-SF in the sixth stage (p=0.835). Regarding PFMS, there was a difference 
of 4.96 points between the means of EG (mean 32.39; SD 14.03) and CG (mean 27.43; 
SD 12.75), but with no significance (p=0.331). As for SF, it was noticed that the EG 
women presented higher mean scores in all domains, but there was no significance 
(p=0.504). EG also presented better means in relation to women’s satisfaction with 
perineal repair, but also with no significance (p=0.068). Conclusion: The use of 
surgical glue showed significantly lower perineal pain intensity in the first 8 months 
after delivery and better means related to PFMS, SF and women’s satisfaction with 
perineal repair. Surgical glue may be a viable option to decrease the negative 
outcomes of perineal repair after normal delivery, as well as to increase women’s 
satisfaction. 
 
Descriptors: Perineum; Sutures; Obstetric Nursing. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Brunelli WS. Evaluación de los resultados de las condiciones perineales después de 
la reparación de trauma perineal con pegamento quirúrgico o línea de sutura en los 
primeros 8 meses posparto [disertación]. São Paulo: Escuela de Enfermería, 
Universidad de São Paulo, 2019. 
 

RESUMEN 

Introducción: En la literatura, existen pocos estudios sobre los resultados del uso de 
pegamento quirúrgico para la reparación perineal después del parto. Objetivos: 
Comparar la intensidad del dolor perineal, la aparición de incontinencia urinaria (IU), 
la fuerza muscular del suelo pélvico (FMSP), la función sexual (FS) y la satisfacción 
de las mujeres después de la reparación perineal con pegamento quirúrgico o línea 
de sutura en los primeros 8 meses después del parto. Metodología: Estudio 
longitudinal vinculado a un ensayo clínico (EC) aleatorizado. La población estaba 
compuesta por mujeres que participaron en un EC que tuvieron el primer parto normal 
y que se sometieron a la reparación de laceraciones perineales de primer y/o segundo 
grado o episiotomía con pegamento quirúrgico Glubran 2® (Grupo Experimental – GE) 
o con línea de sutura Vicryl® (Grupo Control – GC) en un hospital de maternidad en 
Itapecerica da Serra, São Paulo, y que regresaron para evaluación o aceptaron ser 
evaluadas en sus hogares. Las mujeres fueron seguidas en los primeros 8 meses 
posparto en seis etapas, siendo las primeras 3 etapas correspondientes a la base de 
datos del EC, la etapa 4 a un estudio transversal y los datos de las etapas 5 y 6 al 
presente estudio. Etapa 1: poco después del parto normal; etapa 2: entre 12 y 24 
horas; etapa 3: entre 36 y 48 horas; etapa 4: entre 10 y 20 días; etapa 5: entre 50 y 
70 días;  etapa 6 entre 6 y 8 meses de parto. El estudio fue aprobado por el Comité 
de Ética en Investigación de la EEUSP, bajo el registro 2.44.813.  Resultados: Un 
total de 140 mujeres fueron evaluadas en las primeras tres etapas, 110 mujeres entre 
10 y 20 días de parto (etapa 4), 122 mujeres entre 50 y 70 días (etapa 5) y 54 mujeres 
entre 6 y 8 meses de parto (etapa 6). Al comparar la intensidad del dolor perineal a lo 
largo del tiempo en los dos tipos de reparación perineal, el GE presentó mejores 
resultados que el GC (p=0,001). Sin embargo, no hubo significación cuando se 
comparó la IU en las primeras cinco etapas (p=0,699) y el uso de ICIQ-SF en la sexta 
etapa (p=0,835). Con respecto a la (FMSP), hubo una diferencia de 4,96 puntos entre 
los promedios del GE (promedio 32,39; DE 14,03) y del GC (promedio 27,43; DE 
12,75), pero sin significación (p=0,331). Sobre la FS, se notó que las mujeres del GE 
presentaron puntajes promedios más altos en todos los dominios, pero no hubo 
significación (p=0,504). El GE también presentó mejores promedios en relación con la 
satisfacción de las mujeres con la reparación perineal, pero también sin significación 
(p=0,068). Conclusión: El uso de pegamento quirúrgico mostró una intensidad de 
dolor perineal significativamente menor en los primeros 8 meses después del parto y 
mejores promedios relacionados con la FMSP, la FS y la satisfacción de las mujeres 
con la reparación perineal. El pegamento quirúrgico puede ser una opción viable para 
disminuir los resultados negativos de la reparación perineal después del parto normal 
y aumentar la satisfacción de las mujeres.  
 

Descriptores: Perineo; Suturas; Enfermería Obstétrica. 
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1 INTRODUÇÃO  

Complicações obstétricas durante o parto podem ser fatores de risco para o 

sofrimento da mulher no pós-parto. Como uma das complicações mais frequentes 

encontra-se a ocorrência de trauma perineal que pode resultar em aumento da 

morbidade e mortalidade materna (Aguiar et al., 2019; Crookall et al., 2018).  

O trauma perineal, caracterizado por lacerações perineais espontâneas, 

episiotomias ou ambas, está presente na maioria das mulheres submetidas ao parto 

normal (Francisco et al., 2014), principalmente em primíparas (Edqvist et al., 2016; 

Silva et al., 2012; Smith et al., 2013). Estima-se que três quartos dessas mulheres irão 

necessitar de reparo para facilitar a cicatrização do tecido com traumas (Ismael et al., 

2013).  

O reparo do trauma perineal requer uma avaliação precisa e correta da lesão, 

bem como habilidade clínica e competência profissional, a fim de garantir que os 

tecidos sejam reparados corretamente, com técnicas e materiais adequados, para 

pomover uma melhor cicatrização e redução dos desfechos negativos ou morbidades 

maternas associadas a disfunções do assoalho pélvico (DAP) (Almeida e Riesco, 

2008; Ismael et al., 2013).   

Estudos referem que o trauma perineal aumenta a ocorrência de dor perineal e 

de incontinência urinária (IU), diminui a força muscular do assoalho pélvico (FMAP), 

causa menores índices na função sexual (FS) e menor satisfação da mulher com o 

reparo perineal (Fonti et al., 2009). Tais resultados prejudicam a realização de 

atividades rotineiras pela mulher por ocasionar implicações negativas no âmbito físico, 

sexual e psicológico (Francisco et al., 2011; Ferreira et al., 2018).  

A dor perineal é um desfecho comum entre as puérperas, podendo ocorrer 

desde os primeiros dias após o parto e persistir além do período pós-parto (Francisco 

et al., 2014). Em relatório nacional realizado com 2.400 mulheres nos Estados Unidos, 

41% das puérperas que tiveram parto normal consideraram a dor perineal como um 

problema leve nos dois primeiros meses após o nascimento, 11% como um problema 

maior e 7% afirmaram que o problema persistiu por pelo menos seis meses após o 

parto.  Ao serem questionadas sobre a interferência da dor perineal nas atividades 

rotineiras, mais da metade (56%) referiu que a dor perineal atrapalhou suas atividades 

nos dois primeiros meses depois do parto (Declercq et al., 2014). 
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Aproximadamente, um terço das primíparas é afetado pela dor perineal após o 

parto normal. A intensidade da dor relaciona-se ao tempo transcorrido após o parto e 

ao tipo de trauma perineal (Francisco et al., 2014; Soares et al., 2013). A ocorrência 

de dor perineal é três vezes maior entre as puérperas com lacerações perineais ou 

episiotomia do que entre as puérperas com períneo íntegro (Francisco et al., 2014). 

Vale apresentar que em um importante inquérito com 23.940 puérperas realizado a 

nível nacional no Brasil, intitulado “Nascer no Brasil”, a ocorrência de episiotomia foi 

de, aproximadamente, 58% (Leal et al., 2014). Essa alta ocorrência de traumas 

perineais foi apresentada em outra pesquisa realizada no Brasil, sendo que 25,9% 

foram submetidas à episiotomia, 45,5% à laceração perineal espontânea e 28,6% 

mantiveram a integridade do períneo no parto (Riesco et al., 2011).  

Outros resultados perineais comuns entre puérperas causados por DAP após 

o parto são a IU, incontinência anal (IA), redução da FMAP e redução dos índices de 

FS (Fonti et al., 2009).   

A IU é definida como qualquer queixa de perda de urina que interfere na vida 

social e sexual das mulheres gerando impacto negativo na qualidade de vida. Em 

2010, realizou-se um estudo epidemiológico, transversal, sobre os fatores 

relacionados à IU com 288 mulheres com até seis meses de parto. Os resultados 

demonstraram que o percentual de primíparas que autorreferiram IU foi de 53,5% e 

de não primíparas 46,5% (Cesar et al., 2011; Lopes, Souza, 2010).  

A FMAP é verificada pela contração da musculatura do assoalho pélvico (MAP) 

formada pela porção inferior da cavidade abdomino-pélvica (Franceschet, Sacomori, 

Cardoso, 2009). A redução da FMAP após o parto está associada ao aumento do peso 

intra-abdominal e às lesões nos músculos do assoalho pélvico ocasionadas pela 

gestação e por traumas perineais no parto, podendo acarretar DAP (Mendes et al., 

2016; Moura, Marsal, 2015). 

As disfunções sexuais (DS) femininas são definidas com qualquer desordem 

na função sexual do indivíduo ocasionada por distúrbios biológicos, psicológicos e 

interpessoais (Basson, 2005; Carteiro, Sousa, Caldeira, 2016).  As DS variam de 20% 

a 70%, com prevalência de 33,5% antes da gestação, 76% durante a gestação e 

43,5% no período pós-parto (Holanda et al., 2014). O tipo de trauma e reparo perineal 

são fatores associados às DS no pós-parto (Vettorazzi et al., 2012).  
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Estudos sobre técnicas de reparo perineal são realizados com o objetivo de 

comparar técnicas de sutura e aproximação, tipos de fios de sutura, processo de 

cicatrização, complicações relacionadas às técnicas, satisfação e conforto do 

indivíduo e complicações relacionadas às diferentes técnicas (Kettle, Tohill, 2011). 

Para Feigenberg et al. (2014), o procedimento de reparo perineal ideal deve ser 

rápido, indolor, de fácil execução, que reduza a dor perineal e a disfunção sexual no 

pós-parto. 

Evidências atuais recomendam o uso de técnica de sutura contínua ao invés 

de sutura interrompida para o reparo perineal, visto que os resultados mostraram que 

houve diminuição da dor na região perineal, redução do uso de analgésico durante o 

reparo perineal e melhora da cicatrização aos dez dias de parto (Kettle, Johanson, 

2007). Outras publicações apresentaram relação entre o uso de sutura perineal 

contínua no reparo de tecidos perineais, diminuição da dor e aumento da satisfação 

da mulher (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2016; Brasil, 2017).  

Além desses fatores, a técnica cirúrgica e o material empregado no reparo perineal 

podem interferir no processo de cicatrização e na dor perineal (Silva et al., 2013). 

O fio de sutura Vicryl® de rápida absorção é considerado por alguns autores 

como principal escolha para o reparo do períneo. Composto pela combinação de dois 

polímeros (ácido láctico e ácido glicólico) revestidos de poliglactina 910 e estearato 

de cálcio, esse fio apresenta como principal vantagem a força de tensão por 10 a 42 

dias e possui ação bactericida (American College of Obstetricians and Gynecologists, 

2016; Barros et al., 2011; Leroux, Bujoid, 2006). Além do fio de sutura, outros materiais 

estão sendo estudados para o reparo perineal, por exemplo, a cola cirúrgica. Esse 

material apresenta grande potencial para mudanças nas técnicas cirúrgicas, pois 

apresenta um elevado grau de resistência e facilita o procedimento cirúrgico (Dehne 

et al., 2012).  

Feigenberg et al. (2014) realizaram um estudo piloto sobre o uso da cola 

cirúrgica octil-2-cianocrilato para reparos perineais de primeiro grau comparando-a 

com o uso de sutura com fio Vicryl® de rápida absorção. Contudo, esses autores 

consideram que essa cola não era indicada para lacerações de maior grau. Nesses 

casos, os autores optaram por realizar sutura com o fio Vicryl® de rápida absorção nas 

camadas mais profundas e depois finalizar com a cola. Concluiu-se que o uso da cola 

apresentou resultados estéticos e funcionais similares ao da sutura com fio e 
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apresentou vantagens como redução no tempo de reparo perineal, diminuição da dor, 

isenção de necessidade de anestesia local e maior satisfação da mulher.  

O impacto dos resultados do trauma perineal na saúde materna no período pós-

parto, incluindo a dor perineal, a satisfação da mulher com o reparo perineal, a IU, a 

FMAP e a função sexual, faz com que novos materiais e técnicas sejam necessários 

para o reparo perineal mais adequado, possibilitando melhores desfechos perineais. 

A partir disso, surgem vários questionamentos: O reparo perineal no parto vaginal com 

o uso da cola cirúrgica pode diminuir a dor perineal, reduzir a ocorrência de IU, 

melhorar a FMAP e o índice de função sexual e aumentar a satisfação da mulher com 

o reparo, até oito meses de pós-parto?  

1.1 TRAUMAS PERINEAIS  

Sabe-se que o trauma perineal decorrente do parto vaginal pode acarretar 

consequências em curto e longo prazos, tais como dor perineal, sangramento, 

infecção, necessidade de sutura, incontinência urinária e fecal, fraqueza dos músculos 

do assoalho pélvico e dispareunia. Tais resultados podem afetar a amamentação, a 

atividade sexual e recuperação pós-parto (Dahlen et al. 2013). 

Estudo qualitativo convergente, usando a abordagem de síntese temática, teve 

como objetivo explorar o relato quantitativo da literatura sobre as experiências de 

trauma perineais durante o parto e o impacto do trauma no bem-estar psicológico da 

mulher. Nesse estudo, foram verificados 2.152 artigos, sendo considerados após 

avaliação 11 artigos com abordagem qualitativa, 22 artigos quantitativos e um com 

método misto. Após a análise, foi verificado que o trauma perineal pode ter impacto 

negativo no bem-estar psicológico e emocional da mulher (Crookall et al., 2018).  

Em estudo transversal, realizado no Irã, constatou-se que a ocorrência de 

trauma perineal em 3.255 partos foi de 84,3% (2.224 partos), sendo que 68,3% (1802) 

mulheres tiveram episiotomia e 16% (522) apresentaram laceração perineal. Em 

relação à laceração perineal, 87,4% eram laceração de primeiro grau, 11,9% de 

segundo grau e 0,8% de terceiro ou quarto grau (Abedzadeh-Kalahroudi et al., 2019).   
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No Brasil, estudo de coorte retrospectivo realizado em uma maternidade de 

baixo risco, com 264 mulheres durante o trabalho de parto, teve como objetivo 

determinar a ocorrência de trauma perineal em parto vertical e seus fatores de risco. 

Como resultado, verificou-se que, dentre as 264 mulheres, 46% (121) tiveram períneo 

íntegro, 7,95% (21) foram submetidas à episiotomia médio-lateral e 0,75% (duas) 

tiveram lacerações perineais graves. Não houve relação com a posição de parto, 

presença de analgesia no parto e recém-nascido com 4.000 gramas ou mais. Porém, 

identificou-se que mulheres brancas e nulíparas têm, respectivamente, 3,90 e 2,90 

vezes mais risco de apresentar trauma perineal (Peppe et al., 2018).   

O trauma perineal pode ser dividido em trauma perineal anterior e trauma 

perineal posterior. O trauma perineal anterior é considerado quando ocorre lesões nos 

lábios, vagina anterior, uretra ou clitóris e comumente está associado a pouca 

morbidade materna. Enquanto o trauma perineal posterior é considerado qualquer 

lesão que acomete a parte posterior da vagina, atingindo os músculos perineais ou 

esfíncter anal (Fernando et al., 2015; Kettle 2008). Além disso, o trauma perineal pode 

ser divido em lacerações perineais e episiotomia (Quadro 1). 

 

Quadro  1: Tipos de traumas perineais 
Traumas perineais   Comprometimento do Tecido  

Laceração perineal  1º grau Envolve apenas a pele perineal. 

 2º grau Envolve os músculos perineais e a pele.  

 3º grau Envolve o complexo do esfíncter anal, classificado em: 

3a- comprometimento de menos de 50% do esfíncter anal 

externo; 

3b- comprometimento de mais de 50% do esfíncter anal 

externo; 

3c- comprometimento do esfíncter anal interno e externo.   

 4º grau Envolve o complexo do esfíncter anal e o epitélio anal. 

Episiotomias   Incisão cirúrgica no períneo. 

Fonte: Fernando et al. 2015 e Kettle 2008. 
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1.2 Materiais e técnicas utilizados para o reparo de trauma perineal  

Atualmente, a técnica de sutura contínua com o fio de sutura Vicryl® rápida 

absorção tem sido apresentada como padrão ouro para o reparo perineal por 

apresentar diminuição da dor perineal, melhora na cicatrização do trauma perineal e 

maior satisfação da mulher com o reparo perineal (American College of Obstetricians 

and Gynecologists, 2016; Barros et al., 2011; Jenkins, et al., 2019; Kettle, Tohill; 2011). 

  

1.2.1 Fio de Sutura Vicryl® de rápida absorção  

Para avaliar o fio ideal para o reparo perineal, alguns fatores devem ser 

considerados, tais como a resistência do fio, a reação tecidual, a não degradação em 

produtos tóxicos, o seu calibre e resistência, a velocidade de absorção, não sendo 

afetado por líquidos corporais, o seu fácil manuseio, a elasticidade adequada, não ser 

alergênico e não mutagênico, ter baixa capilaridade e baixo custo (Medeiros, Araújo-

Filho, Carvalho, 2016).  

Para a escolha do fio, é imprescindível verificar as características do trauma. 

Na obstetrícia e ginecologia são utilizados fios de sutura absorvíveis e não absorvíveis 

(Barros et al, 2011). O fio catgut, classificado como absorvível natural, apresenta um 

tempo de absorção muito curto e imprevisível, sendo relacionado com a reação 

inflamatória mais intensa entre todos os fios de sutura. Ao contrário, o fio Vicryl® é 

classificado como fio absorvível sintético e causa menos reação inflamatória, mantém 

muito da sua resistência até que o processo de absorção se complete e é encontrado 

com diferentes tempos de absorção, curto, médio ou longo (Medeiros, Araújo-Filho, 

Carvalho, 2016).  

Atualmente, o fio de escolha para reparo perineal é o Vicryl® de rápida 

absorção. O uso desse fio está associado à redução de dor perineal, menor 

necessidade de analgesia, redução de deiscência do trauma e ressutura. 

Aproximadamente, 50% do fio permanece no tecido após cinco dias, sendo absorvido 

em até 42 dias (Queensland Clinical Guidelines, 2018). O Quadro 2 apresenta de 

forma resumida os tipos de fios disponíveis para uso.  
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Quadro  2: Fios de sutura absorvíveis e não absorvíveis 

Fios de sutura absorvíveis 

Monofilamento 

(Sintéticos) 

Multifilamento 

(Sintéticos) 

Monofilamento 

(Naturais) 

Poliglecaprone (Monocryl®) Ácido poliglicólico 

(Dexon®) 

Catgut simples e 

cromado 

Polidioxanona (PDS®) Poliglactina (Vicril®) - 

Poligliconato (Maxon®) - - 

Fios de sutura não absorvíveis  

Monofilamento Multifilamento Monofilamento 

naturais 

Ethilon® Poliamida (Nurolon ®) Seda 

Dermalon ® Poliéster (Mersilene, Dacron ®) Algodão 

Polipropileno (Prolene® e 

Surgilene ® 

Poliéster com cobertura de 

silicone (Ticron) 

Linho 

Poliéster (Mersilene ®) Poliéster com cobertura  de 

polibutilato (Ethibond ®) 

- 

Polibutester (Novafil ®) Poliéster com cobertura de 

teflon (Vitalon) 

- 

Fonte: Barros et al, 2011; Medeiros, Araújo-Filho, Carvalho, 2016. 

 

1.2.1 Cola cirúrgica Glubran® 2 

Recentemente, outros materiais estão sendo testados e aplicados no reparo de 

traumas, em diferentes áreas da saúde, a fim de obter um melhor reparo cirúrgico. 

Dentre esses materiais, encontra-se a cola cirúrgica por oferecer menor tempo e maior 

facilidade em sua aplicação, maior ação antimicrobiana e hemostática, assim como 

melhores resultados estéticos, menor intensidade de dor e ausência de uso de 

anestesia local para sua aplicação (Angotti et al., 2016; Chow et al., 2010; Know, So, 

et al., 2019; Masi et al., 2017). As colas cirúrgicas mais utilizadas têm como base o 

monômero cianocrilato e são conhecidas como etil-cianocrilato (Super Bonder®), etil-

2-cianocrilato (Epiglu®), octil-cianocrilato (Dermabond®), alfa-cianocrilato (Three 

Bond®), butil-cianocrilato (Histoacril®, Indermil® e Novocryl®) e butil-2-cianocrilato 

(Glubran® 2) (Monteiro et al., 2014; Oliveira et al., 2010).          
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A cola cirúrgica Glubran 2® é uma cola sintética com propriedades 

hemostáticas, adesivas, seladoras e bacteriostáticas. Tem sido utilizada na Itália e em 

outros países em diversas intervenções cirúrgicas (Angotti et al., 2016; Dumville et al., 

2014; Masetti et al., 2007).   

Os adesivos à base de cianocriatos foram descritos pela primeira vez em 1959. 

Os primeiros cianocrilatos de cadeia curta (metil cianocrilatos) foram considerados 

tóxicos ao causar reações distintas. Em contrapartida, os cianocrilatos de cadeia longa 

de segunda geração foram considerados biocompatíveis, pois com o aumento do 

comprimento da cadeia a toxicidade e a resistência à adesão diminuíram, aumentando 

a elasticidade e o tempo de polimerização (Schneider, 2009). O Quadro 3 apresenta 

as colas à base de cianocrilato.  

Quadro  3: Tipos de cola à base de cianocrilato no mercado 

Princípio ativo  Nome comercial 

Etil-2- cianoacrilato  Super Bonder®, Epiglu® 

N-butil-2-cianoacrilato  Histoacryl®, Liquiband® 

2- octil- cianocrilato  Dermabond®, SurgiSeal® 

Isobutil-cianoacrilato  Indermil® 

Etil-2-cianoacrilato + acrilato de butilo + 

metacriloxissulfolano 

 Glubran® 

N-butil-2-cianoacrilato + metacriloxissulfolano  Glubran 2® 

Fonte: Schneider, 2009. 

 

Quanto à forma mais acessível, as colas decorrentes do etil-2-cianoacrilato 

obtêm o menor custo no mercado quando comparadas às colas de octilcianocrilato e 

n-butil-2 cianocrilato (Souza, Briglia, Costa, 2012).  

A cola n-butil-2-cianocrilato (Glubran 2®) é uma cola cirúrgica sintética de uso 

interno e externo com propriedades hemostáticas, adesivas, seladoras, 

bacteriostáticas e de alta polimerização em ambientes úmidos (Kakaei et al., 2013).  

Em relato de caso realizado com o objetivo de demonstrar que o enxerto 

gengival livre poderia ser fixado com o uso de cola cirúrgica n-butil 2- cianocrilato em 

substituição às suturas convencionais, verificou-se que a cola cirúrgica obteve os 

mesmos resultados quando comparada às suturas convencionais. No entanto, 
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sobrepõe-se aos reparos convencionais quando verificada a facilidade de aplicação e 

recuperação (Storrer et al., 2014).  

Estudo realizado com 45 indivíduos comparou os achados intra e pós-

operatórios em pacientes submetidos à ressecção hepática usando três diferentes 

materiais: o TachoSil (cola selante à base de fibrina); Surgicel (hemostado à base de 

celulose) e a cola Glubran 2®. O objetivo principal era comparar o controle de 

exsudado ao final da cirurgia. Nesse estudo, a cola Glubran 2® não apresentou 

eficácia significativa em relação ao TachoSil, sendo o seu alto custo um ponto fraco 

(Kakaei et al., 2013).  No entanto, outro estudo realizado no Irã descreve a experiência 

com o uso de Glubran 2® em cinco casos de atresia de fístulas traqueoesofágica com 

o objetivo de minimizar a incidência de reabertura. Verificou-se que a cola cirúrgica 

Glubran 2® pode ser usada com segurança como uma selante para a prevenção e 

tratamento de fístulas (Hosseini, et al., 2011).   

Em obstetrícia, há diferentes estudos sobre a realização de reparo perineal com 

colas cirúrgicas (Adoni e Anteby, 1991; Bowen e Selinger, 2002; Chamariya, Prasad, 

Chauhan, 2016; Feigenberg et al., 2014; Mota et al., 2009; Rogerson, Mason, Roberts; 

2000; Sagei, 2011; Seijmonsbergen-Schermers et al., 2015; Swenson, 2018 e 

Teixeira, 2018). O Quadro 4 apresenta o resumo desses estudos.  
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Quadro  4: Estudos sobre o uso de colas cirúrgicas no reparo de trauma perineal 
Autor e ano Objetivos Métodos 

Desenho/Amostra/ 
Intervenção 

Principais resultados 

Teixeira, 
2018 
 
 
 

Determinar a 
viabilidade de um 
ensaio clínico 
controlado sobre 
o uso da cola 
adesiva no reparo 
de lacerações de 
primeiro grau. 

Estudo piloto paralelo, 
controlado e aleatorizado, 
comparando o reparo 
perineal com o uso de 
adesivo cirúrgico e com 
uso de fio de sutura. 

Menor intensidade de dor, 
melhor escore de 
cicatrização e maior 
satisfação em mulheres 
submetidas ao reparo com 
cola cirúrgica. 
 

Swenson, 
2018 

Avaliar a 
intensidade de 
dor perineal em 
três métodos de 
reparo perineal. 

Estudo controlado duplo-
cego, randomizado, 
realizado com 35 
mulheres que 
apresentaram laceração 
perineal de segundo grau 
no parto e que foram 
submetidas a uma das 
três técnicas de reparo 
perineal de pele: 1) fio de 
sutura; 2) sem sutura; e 3) 
cola cirúrgica. 

Quando comparados os 
três métodos de reparo 
perineal, foi verificado que 
o fio de sutura foi 
associado à maior 
intensidade de dor 
perineal em seis semanas 
após o parto. A 
intensidade de dor 
perineal foi semelhante no 
reparo perineal com cola 
cirúrgica e sem sutura. 
 

Chamariya, 
Prasad, 
Chauhan, 
2016 
 

Comparar o 
reparo perineal 
da pele em 
episiotomia 
médio-lateral 
direita (EMLD) 
utilizando a cola 
adesiva com o 
reparo perineal 
tradicional. 

Estudo prospectivo, 
randomizado e controlado 
realizado em hospital 
terciário com 100 
parturientes submetidas 
ao parto vaginal. 
Primeiramente era 
realizado reparo com fio 
de sutura em camadas 
mais profundas e após 
utilizado o fio de sutura 
para reparo da pele ou a 
cola adesiva seguindo a 
randomização.  

O tempo médio de reparo 
perineal com a cola 
adesiva foi de 1,16 minuto 
menor do que a sutura 
convencional. O grupo 
que utilizou a cola referiu 
não apresentar dor 
perineal em 84% vs 72% 
do grupo sutura. A 
intensidade de dor foi 
menor durante e após o 
reparo perineal no grupo 
submetido ao reparo com 
cola adesiva, assim como 
o processo de 
cicatrização. 
  

Seijmonsb
ergen-
Schermers 
et al., 2015  

Comparar as 
técnicas de não 
sutura, reparo 
com cola 
cirúrgica na pele 
e reparo com fio 
de sutura em 
traumas perineais 
após o parto.  

Revisão sistemática 
realizada em bases de 
dados Medical Literature 
Analysis and Retrieval 
System Online 
(MEDLINE), EMBASE e 
Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL).  

Verificaram-se quatro 
ensaios clínicos 
randomizados envolvendo 
2.922 mulheres. O uso de 
colas cirúrgicas para 
reparo perineal e a não 
sutura apresentaram 
melhores resultados em 
relação à intensidade de 
dor perineal. 
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Feigenberg 
et al., 2014 

 

Avaliar a eficácia 
da cola adesiva 
no reparo de 
lacerações 
perineais de 
primeiro grau.  

Estudo prospectivo, 
randomizado, realizado 
com 102 mulheres, sendo 
28 no grupo de sutura 
com fio e 74 no grupo 
submetido à cola adesiva.  

O uso da cola adesiva 
apresentou menor tempo 
de reparo perineal, menor 
necessidade de 
anestésico local, menor 
dor e maior satisfação da 
mulher.  

Sagei, 2011 Comparar o uso 
da cola adesiva e 
fio de sutura no 
reparo de 
lacerações de 
primeiro grau.  

Estudo prospectivo, 
randomizado controlado 
em hospital terciário com 
mulheres que 
apresentavam laceração 
de primeiro grau e 
submetidas ao reparo 
perineal com cola cirúrgica 
ou fio de sutura na 
proporção 2:1. Avaliação 
perineal foi realizada 
durante a internação e 
após seis semanas de 
parto.  

Foram avaliadas 48 
mulheres submetidas ao 
reparo com cola adesiva e 
21 mulheres submetidas 
ao reparo com fio de 
sutura. Não se verificou 
diferença estatística na 
intensidade de dor 
perineal, porém, 
constatou-se maior relato 
de satisfação em 
mulheres que realizaram 
reparo com cola cirúrgica.  

Mota et al., 
2009 
 

Comparar o 
reparo da pele 
perineal após 
episiotomia com 
cola adesiva 
versus sutura 
com fio em 
relação à 
intensidade de 
dor perineal e 
complicações da 
ferida.   

Ensaio clínico 
randomizado, realizado 
em hospital terciário com 
100 mulheres que tiveram 
EMLD no parto vaginal. O 
desfecho principal foi 
avaliar a intensidade da 
dor perineal nos primeiros 
30 dias de parto.  

Não houve diferença 
significativa entre os dois 
grupos de reparo perineal 
em relação à aplicação da 
técnica, dor durante o 
procedimento e 
complicações da ferida. O 
tempo de reparo perineal 
foi menor em mulheres 
submetidas ao reparo 
perineal com cola adesiva.  

Bowen e 
Selinger, 
2002 
 

Comparar o uso 
cola adesiva com 
fio de sutura no 
reparo de 
episiotomia.   

Estudo prospectivo 
controlado, realizado com 
62 mulheres, sendo 32 no 
grupo de cola adesiva e 
30 no grupo de fio de 
sutura.  

As mulheres submetidas 
ao reparo com fio de 
sutura apresentaram 
menor dor perineal do que 
as submetidas ao reparo 
com fio de sutura e 
retornaram mais cedo as 
suas atividades rotineiras 
e sexuais.  

Rogerson, 
Mason, 
Roberts; 
2000 

Avaliar o uso de 
adesivo tecidual 
para reparo 
perineal. 

Estudo prospectivo, 
controlado, realizado com 
20 mulheres que tiveram 
laceração de segundo 
grau ou episiotomia no 
parto vaginal. O reparo 
com adesivo tecidual foi 
realizado em pele 
perineal.   

Verificou-se que o adesivo 
tecidual se apresenta 
seguro e efetivo para o 
reparo da pele de 
episiotomia ou rotura de 
segundo grau. O reparo é 
rápido e indolor.  
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Adoni, 
Anteby, 
1991 
 
 

Avaliar o uso de 
adesivo tecidual 
no reparo de pele 
de episiotomia.  

Estudo prospectivo 
realizado com 60 
mulheres, em que 20 
eram submetidas à 
primeira episiotomia e 
reparadas com fio de 
sutura, 20 com 
episiotomia de repetição 
sendo submetidas ao 
reparo de pele com fio de 
sutura e 20 com primeira 
episiotomia submetidas ao 
reparo da pele com cola 
cirúrgica.  

O uso da cola cirúrgica no 
reparo da pele de 
episiotomias apresentou 
menor intensidade de dor 
nas atividades diárias.  

Adaptado de Teixeira, 2018.
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1.3 DOR 

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) conceituou em 1994 

a dor como subjetiva, resultante de uma experiência sensorial e emocional 

desagradável associada ou não a dano tecidual. Segundo relatório realizado nos 

Estados Unidos com a participação da IASP, um dos fatores para dor é a presença de 

trauma (ossos quebrados, lacerações e outras feridas), dor pós-operatória e parto 

(International Association for Study of Pain, 2011).  

A dor pode ser aguda ou crônica. A dor aguda é geralmente um sinal de alerta 

de trauma tecidual real ou potencial que desaparece após o tecido estar cicatrizado. 

Diferentemente da dor aguda, a dor crônica tem duração prolongada e de difícil 

tratamento dependendo da sua causa (International Association for Study of Pain, 

2011; Sessle, 2011). 

1.3.1 Dor perineal  

No período puerperal, a presença de dor perineal ocasiona limitações que 

interferem no exercício da maternidade e no desenvolvimento das atividades 

cotidianas da mulher (Santos et al, 2016).  Tais limitações podem causar uma 

experiência negativa do parto e diminuição da qualidade de vida (Beleza et al., 2012; 

Santos et al., 2016).  A presença de dor no pós-parto está relacionada ao tipo de parto 

realizado e às condições do períneo (Beleza et al., 2012; Leeman et al., 2009; Santos 

et al., 2016).   

A prevenção da dor ocasionada por trauma perineal é um importante elemento 

a ser avaliado quanto à qualidade da assistência obstétrica (Francisco et al., 2014). 

Estudo longitudinal realizado na cidade de São Paulo, Brasil, com 85 mulheres aos 

dois meses de parto e 79 aos seis meses, apresentou que mesmo aos dois meses de 

parto 16,5% das mulheres referiram algum grau de dor perineal e 6,3% aos seis 

meses. Das que referiram dor aos dois meses, 5,9% relataram intensidade moderada 

e 1,2% forte. Aos seis meses, identificaram-se 2,4% com dor moderada, 1,3% forte e 

1,3% insuportável (Silva et al., 2013).  
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Na literatura, encontram-se alguns descritores utilizados por mulheres para 

caracterizar a dor perineal, como latejante, ardida, dolorida, chata, incômoda, que 

repuxa, que esquenta, pica como uma agulhada (Beleza et al., 2012; Pitangui et al., 

2009; Silva et al., 2018).  

Os cuidados com o período puerperal entre dois a seis meses após o parto são 

muitas vezes negligenciados e pouco estudados no Brasil, limitando-se ao período de 

internação ou a alguns dias após o parto. Mais estudos devem ser realizados com o 

objetivo de mensurar a dor perineal após o parto para assim melhorar a qualidade de 

vida das puérperas, diminuindo as limitações decorrentes da dor (Beleza et al., 2012; 

Silva et al., 2013). 

De forma a verificar a presença e intensidade de dor, alguns instrumentos de 

medidas foram criados permitindo mensurar a dor em si e não somente uma condição 

estressante qualquer. Três categorias de medida são encontradas na literatura, sendo 

elas a forma fisiológica de avaliação de intensidade de dor, a observacional ou 

autorreferida. A avaliação autorreferida de dor é considerada padrão ouro entre as 

medidas de dor, pois possibilita verificar a percepção de dor da pessoa que a sente. 

É realizada com o auxílio de escalas e/ou questionários, como a Escala Visual 

Analógica (EVA), Escala Numérica Visual (EVN), questionários de McGill e o mapa da 

dor (Correia, Linhares, 2008).  

A EVA para dor é uma medida unidimensional da intensidade da dor 

comumente utilizada em adultos (Hawker et al., 2011). Composta por uma linha 

horizontal ou vertical de 10 centímetros (100 milímetros) de comprimento, a escala 

contém dois descritores verbais em cada extremidade, sendo o primeiro sem dor e o 

segundo a pior dor imaginável ou a pior dor possível. Na aplicação da EAV, o 

participante é orientado a assinalar a intensidade da dor em um ponto da reta. O 

escore é obtido medindo-se em milímetros a distância entre a extremidade dos 

descritores e o ponto assinalado (Pereira, Sousa, 1998).  

A EVN é semelhante à EVA, no entanto apresenta marcações com os números 

de 0 a 10, o que permite que a dor seja comparada entre os indivíduos. Na escala, a 

intensidade de dor aumenta conforme os números aumentam, ou seja, zero 

corresponde à ausência de dor e 10 é a pior dor possível (Stefane et al., 2013).                                                                                                               



53 
 

Entre os instrumentos multidimensionais, encontramos o McGill (McGill Pain 

Questionnaire- MPQ) e o Inventário Breve de dor (Brief Pain Inventory- BPI). O 

questionário McGill avalia vários aspectos da dor por meio de descritores que a 

pessoa escolhe para expressar a sua dor. Tais descritores são divididos em sensorial 

discriminativo, afetivo motivacional, avaliativo cognitivo, avaliativo cognitivo e 

miscelânea. O Inventário Breve de dor utiliza uma escala de 0 a 10 para mensurar a 

intensidade e interferência da dor nas atividades diárias, como andar, caminhar, 

trabalhar, nas atividades sociais, humor e sono (Martinez, Marques; 2011; Silva et al., 

2018).   

1.4 INCONTINÊNCIA URINÁRIA  

A IU é definida pela International Continence Society (ICS) como qualquer 

relato de perda involuntária de urina. A IU é classificada em IU de esforço (IUE) que 

ocorre ao tossir, rir, fazer exercício e movimentar-se; IU de urgência (IUU) 

caracterizada pela vontade súbita de urinar em meio às atividades diárias e perda de 

urina; ou IU mista (IUM) que associa os dois tipos de IU anteriores, IUE e IUU 

(Bushnell et al., 2005).  

As mudanças anatômicas e hormonais, ocorrência da gestação e parto são 

fatores que podem enfraquecer a FMAP e provocar IU (Caetano, Tavares, Lopes, 

2007). Em estudo realizado com 400 mulheres no terceiro trimestre de gravidez, 

verificou-se que a prevalência de IU foi de 75,2%, sendo apresentados como 

principais fatores de risco a infecção do trato urinário, sedentarismo, constipação, 

multiparidade e tabagismo (Nigam et al., 2016).   

A IU na gestação está presente em 1,9% entre as primíparas e 2,0% entre as 

multíparas (Wesnes et al., 2007). O tipo mais comum de IU entre as mulheres é a IUE 

que atinge com maior frequência as mulheres entre 25 e 49 anos de idade (Caetano, 

Tavares, Lopes, 2007).  Em mulheres que tiveram IU, a ocorrência de IUE foi de 31% 

entre as nulíparas e 42% entre as multíparas (Wesnes et al., 2007). Em estudo de 

2014 realizado com 40 mulheres após o parto, verificou-se que 45% relataram 

urgência ao urinar e 35% apresentaram ao menos um episódio de perda de urina 

antes de chegar ao banheiro (Júnior, Silva, Paula, 2014). 
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Em estudo epidemiológico, transversal, realizado no Brasil com 288 mulheres 

que tinham entre 30 dias e seis meses de período pós-parto, 24,6% (71) referiram 

perda involuntária de urina no pós-parto, sendo mais frequente em primíparas 

(57,9%). Quando verificado o tipo de perda dentre as primíparas, 94,7% sentiam a 

urina escoar, 63,2% apresentaram perdas na forma de gotas e 28,9% informaram IU 

de urgência. Nas não primíparas, 72,9% apresentavam IUE e 51,5% perdas a jato. 

Neste estudo, a perda por esforço apresentou 62% entre as mulheres, perdas em 

forma de gotejamento de 54,9% e frequência da perda maior do que uma vez por 

semana 46,5% (Lopes, Praça; 2012).  

Em outra pesquisa realizada na Tailândia com 363 mulheres, verificou-se que 

após seis semanas de parto a prevalência de IU foi de 17,1% (Sriraumpuch et al., 

2014). Com seis meses após o parto a IU foi de 31%, sendo mais prevalente entre as 

mulheres que já sofriam de IU durante a gestação (Wesnes et al, 2009). No puerpério, 

os fatores de risco verificados para ocorrência de IU foram a presença de IU na 

gestação, multiparidade, idade gestacional no momento do parto maior ou igual a 37 

semanas e constipação intestinal (Leroy et al., 2016). O trauma do assoalho pélvico 

também é apresentado como fator de risco para IU (Akkus, Pinar, 2016).  

A IU causa diminuição da qualidade de vida e pior percepção de saúde em 

mulheres por prejudicar o equilíbrio pessoal, a autoconfiança, as relações sociais e 

emocionais e causar transtornos na sexualidade. A IU é vista como um problema 

mundial de saúde pública e que deve ser prevenida com programas para prevenção 

de DAP (Dedicação et al., 2009; Dias, Rodrigues, 2016; Martins et al, 2016; Nigam et 

al, 2016; Oliveira et al, 2013; Viana et al., 2012).  

1.5 FORÇA MUSCULAR DO ASSOLHO PÉLVICO  

A gestação e o parto podem ocasionar alterações no assoalho pélvico (AP) com  

impactos negativos na qualidade de vida da mulher (Svare, Hansen, Lose; 2014). 

Dessa forma, a avaliação da FMAP é importante para verificar a habilidade em contrair 

esses músculos e com isso ajudar no diagnóstico e tratamento das DAP (Costa et al., 

2014; Resende et al., 2011). O AP é composto pelos músculos do diafragma pélvico 

(pubococcígeo, isquiococcígeo e iliococcígeo), músculos do diafragma urogenital 
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(ischiocavernosus, bulbospongiosus e transversus perinea superficialis) e pelos 

músculos do esfíncter uretral e anal (Bø, Raastad, Finckenhagen 2005; El Nahas, 

Mohamed, Kamal; 2017).  

Alguns estudos referem que a força dos MAP é menor no pós parto vaginal do 

que em pós parto cesáreo, sendo percebida em seis a 12 semanas após o parto 

(Sigurdard et al., 2011). Outro estudo realizado com 4769 primíparas chinesas entre 

seis e oito semanas de pós-parto teve como objetivo verificar o efeito do tipo de parto 

e fatores obstétricos em relação à FMAP. Das primíparas, 2020 mulheres tiveram 

partos cesáreos e 2749 partos vaginais. Entre as que tiveram partos vaginais, 2279 

mulheres foram submetidas à episiotomia, 398 à laceração perineal e 72 mulheres 

submetidas ao parto fórceps (Zhao et al., 2018). A FMAP foi avaliada utilizando a 

palpação digital (escala de Oxford). Concluíram que a FMAP foi maior no grupo de 

parto cesáreo do que no grupo de parto vaginal, não ocorrendo diferença entre o grupo 

de episiotomia e grupo de PF. No entanto, Mendes et al. (2016) ao realizarem estudo 

transversal entre 50 e 70 dias de pós parto com 24 primíparas submetidas ao parto 

cesáreo e 72 ao parto normal não verificaram diferença significativa na FMAP segundo 

o tipo de parto.  

Em outro estudo, avaliou-se a FMAP no período pós-parto de uma coorte de 

mulheres com história de OASIS (Obstetric anal sphincter injury- lesões obstétricas 

do esfíncter anal). A mensuração foi realizada em 95 mulheres após 6 meses de parto 

pela palpação digital vaginal, utilizando a escala Oxford. Identificou-se que mulheres 

que tiveram parto normal apresentaram maior FMAP do que mulheres de parto 

fórceps (Ros et al., 2017).  

Bø et al. (2017) compararam a pressão de repouso vaginal, força e resistência 

do músculo do assoalho pélvico em mulheres com e sem episiotomia após seis 

semanas de parto. Realizado com 238 mulheres, o estudo fez uso do perineômetro 

para avaliação da FMAP. Como resultado, constatou-se que não houve diferença 

significativa na pressão de repouso vaginal, resistência e FMAP.  

Alguns estudos associam a diminuição da FMAP com presença de IU e 

alterações na FS, principalmente durante a gestação e no período pós-parto. Estudo 

de revisão sistemática objetivou avaliar o efeito do exercício muscular do AP na FS 

da gestante e no pós-parto. Identificaram-se 10 estudos com um total de 3607 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=B%C3%B8%2C+Kari
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participantes. Foram incluídos quatro ensaios clínicos randomizados, um estudo 

quase experimental, três estudos de coorte intervencionista e dois estudos de coorte 

de acompanhamento em longo prazo. Destes, sete estudos referiram que o aumento 

da força muscular do assoalho pélvico melhorou alguns domínios da FS no pós-parto, 

como desejo sexual, excitação, orgasmo e satisfação no período pós-parto (Sobhgol 

et al., 2019).  

A avaliação da FMAP no pós-parto é importante para orientação e cuidados 

preventivos contra transtornos ou agravamentos relacionados ao assoalho pélvico, 

assim como o fortalecimento da MAP no puerpério demonstrou-se significativo para a 

prevenção de DAP (Assis et al., 2013; Riesco et al., 2010).   

A FMAP pode ser avaliada por meio de técnicas e equipamentos, como a 

palpação digital vaginal, cones vaginais, eletromiografia, ultrassonografia, 

perineometria, ressonância magnética, dinamometria, entre outros (Gouveia et al., 

2013; Martins et al., 2016).  

A palpação digital vaginal ou teste manual de musculatura é uma técnica 

simples e mais usada na prática clínica (Costa et al., 2014; Vasconcelos, Ribeiro; 

2012). É realizada por meio do toque vaginal em que a mulher é orientada a realizar 

uma contração máxima dos MAP. Para mensuração, é normalmente utilizada a escala 

de Oxford modificada. Consiste em uma escala enumerada de zero a cinco, em que 

zero corresponde a nada de contração  muscular e cinco a uma contração forte, 

suficiente para elevar os dedos do examinador (Zhao et al., 2018). 

Os cones vaginais são utilizados para avaliação e tratamento das DAP. São 

dispositivos de tamanhos iguais e pesos diferentes que devem ser introduzidos em 

uma sequência crescente de esforço, em que ao ser removido um cone, outro de 

maior peso é colocado até que algum se exteriorize aos esforços. A classificação da 

FMAP através dos cones vaginais é de zero (quando o cone de 25g não é sustentado 

pela AP) a cinco (peso de 65g é sustentando pelo AP).  

A eletriomiografia consiste em registrar os potenciais elétricos gerados pela 

despolarização das fibras musculares em repouso e durante a contração voluntária. 

Alguns autores referem o uso de eletriomiografia de superfície como um dos métodos 

de maior especificidade na avaliação da FMAP (Resende et al. 2011). 
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A ultrassonografia verifica a FMAP por meio da avaliação do encurtamento das 

fibras musculares no momento da contração dos MAP. Para a realização, pode ser 

colocado o transdutor na região suprapúbica, períneo ou inserido na vagina.  

Outro teste para a mensuração da FMAP é a medida de pressão, sendo a 

perineometria a técnica mais utilizada. A perineometria por pressão é um dispositivo 

manométrico que mede a pressão intravaginal. Para mensuração, solicita-se a 

contração máxima do AP com sustentação. O perineômetro é utilizado tanto para 

avaliação quanto para o ensino da contração adequada (Özdemır et al., 2015; 

Resende et al., 2011). Já a ressonância magnética evidencia a localização da lesão 

muscular com visualização do movimento de elevação cranial e ventral dos MAP no 

momento da contração (Vasconcelos, Ribeiro;2012). 

1.6 FUNÇÃO SEXUAL  

O sucesso da relação sexual depende de excitações emocionais 

desencadeadas por ocorrências hormonais e fisiológicas. Master e Johnson 

desenvolveram nos anos 60 um modelo de ciclo de resposta sexual que compreendia 

quatro fases: excitação, platô, orgasmo e resolução. Apoiada por esse modelo, a 

Associação Psiquiátrica Americana estabeleceu em 2002 um novo modelo para a 

resposta sexual saudável (Abdo, Fleury, 2006; Brasil, 2013):  

1. Fase de desejo sexual: vontade de participar da atividade sexual (Tozo et al., 

2007).  

2. Fase de excitação: excitação à estimulação psicológica para a relação sexual 

acompanhada de ereção peniana no homem e lubrificação vaginal na mulher 

(Abdo, 2010).  

3. Fase de orgasmo: o orgasmo é a excitação máxima acompanhada de grande 

sensação de prazer representada pela ejaculação no sexo masculino e por 

lubrificações e contrações musculares no assoalho pélvico no sexo feminino 

(Tozo et al., 2007). 

4. Fase de resolução: compreendida como relaxamento corporal, fase de bem-

estar (Marques, Chedid, Elzerick, 2008).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x000d6%3Bzdem%26%23x00131%3Br%20%26%23x000d6%3B%26%23x000c7%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26311939
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As dificuldades apresentadas durante as relações sexuais envolvendo 

alguma das fases do ciclo de resposta sexual podem ocorrer e gerar insatisfação 

sexual e quando isso for persistente provocará uma DS (Amaral, Monteiro, 2014; 

Brasil, 2013).  

A DS é conceituada como qualquer modificação em uma das etapas do ciclo 

da resposta sexual, sendo classificada em: transtornos ou distúrbios de desejo sexual 

compreendidos por diminuição de desejo sexual ou ausência; transtornos ou 

distúrbios da excitação sexual; transtornos ou distúrbios do orgasmo e transtornos 

sexuais dolorosos (Marqui, Silva, Irie, 2015). As DS causam diminuição na qualidade 

de vida das mulheres e descontentamento na relação sexual interferindo na saúde 

física, mental e social (Abdo, 2010; Antonioli, Simões, 2010). 

No Brasil, estudo realizado em uma Unidade de Saúde da Família apresentou 

que 77,2% das mulheres entre 18 e 58 anos referiram DS, sendo que 55,8% 

apresentavam transtorno do orgasmo e 40,9% dispareunia (Ribeiro et al., 2013). Em 

outro estudo realizado com 200 mulheres entre o terceiro e sexto mês pós-parto, 

verificou-se que 33,5% apresentavam DS antes da gestação, 76% na gestação e 43,5 

% após o parto. Ao observar os tipos de DS no pós-parto, percebeu-se que 28,5% 

apresentavam dispaurenia, 16,0% vaginismo, 12,5% disfunção do desejo, 10,5% 

disfunção orgásmica e 8,0% disfunção na fase de excitação (Holanda et al., 2014). 

Em estudo realizado com 36 mulheres visando avaliar a função sexual em 

primíparas após o parto vaginal e em nuligestas, constatou-se que primíparas com 

trauma perineal têm maior frequência de inatividade sexual (16,6%) e maior 

ocorrência de dor sexual pós-parto (66,6%).  Ao comparar os grupos, as primíparas 

apresentaram pior função sexual em relação às nuligestas (Macêdo et al., 2017).   

Alguns fatores podem influenciar na função sexual feminina, tais como 

ansiedade, depressão, escolaridade, idade, alterações hormonais, presença de 

gestação e parto, paridade, amamentação, estresse, baixa autoestima, aspectos do 

relacionamento conjugal, entre outros (Ribeiro et al., 2013; Marqui, Silva, Irie, 2015). 

No puerpério, as modificações sexuais são comuns, visto que o organismo 

sofre diversas alterações hormonais desde o início da gestação. No pós-parto, 

verifica-se uma diminuição na função sexual feminina influenciada por dispareunia 

associada ao trauma perineal. Além disso, mulheres que sofreram algum trauma 
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perineal necessitando de reparo relatam menos desejo sexual quando comparadas a 

mulheres com traumas perineais leves sem necessidade de reparo e mulheres com 

períneo íntegro (Macêdo et al., 2017; Roger et al., 2009; Signorello et al., 2001).  

Rathfisch et al. (2010) verificaram que mulheres com traumas perineais 

apresentaram redução do desejo sexual, do orgasmo e satisfação, apresentando mais 

dispareunia. Alguns estudos relatam que a DF pode ser ocasionada quando os 

músculos do assoalho pélvico são lesionados (Franceschet, Sacomori, Cardoso et al., 

2009; Holanda et al., 2014). Contrariando esses resultados, Leeman et al. (2009) 

referem que não encontraram associação entre trauma perineal e diminuição da 

função sexual.   

1.7 SATISFAÇÃO DA MULHER COM O REPARO PERINEAL  

Nos últimos anos, identificou-se um aumento no interesse sobre a avaliação do 

desfecho cirúrgico em várias subespecialidades médicas. Segundo Faidiga et al. 

(2010), o desfecho de qualquer procedimento cirúrgico pode ser avaliado 

quantitativamente ou qualitativamente de diversas maneiras, sendo a avaliação da 

satisfação da mulher uma delas.  

Em 1970, surgiram as primeiras pesquisas sobre satisfação do paciente com o 

objetivo de alcançar melhores resultados clínicos por meio da adesão ao tratamento. 

Na década de 80, a satisfação do paciente foi incorporada aos critérios de qualidade 

em saúde, tornando-se importante elemento para a avaliação dos serviços de saúde 

e qualidade técnica de produtos e profissionais, considerando-os importantes para o 

resultado da assistência (Vaitsman, Andrade, 2005).  

Na obstetrícia, sabe-se que o nível de satisfação das mulheres submetidas ao 

parto normal é maior do que as submetidas à cesariana quando comparadas a 

intensidade de dor e a assistência prestada (Cicuto, Belisário, Tavares, 2012).  No 

parto normal, quando verificada a satisfação da mulher com o tipo de material e 

técnica utilizada para reparo perineal, identifica-se que há maior satisfação da mulher 

com a técnica contínua utilizando o fio vicryl rapide (American College of Obstetricians 

and Gynecologists, 2016).   
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Em estudo de intervenção quase-experimental que objetivou implementar 

práticas assistenciais para prevenção e reparo do trauma perineal no parto normal, 

realizaram-se 74 entrevistas com enfermeiros e médicos e 70 com puérperas e 

analisaram-se dados de prontuários (n=555). A coleta de dados da pesquisa ocorreu 

em três fases: pré-auditoria e auditoria de base (fase 1); intervenção educativa e 

implementação de boas práticas assistenciais (fase 2); auditoria pós-implementação 

(fase 3). A análise dos dados foi pela comparação das fases 1 e 3. Os resultados 

apresentaram que a satisfação da puérpera com o reparo perineal após dez a doze 

dias de pós-parto foi maior (71,4%) depois da intervenção com a equipe de saúde do 

que antes (54,5%), demonstrando que a técnica de reparo perineal pode influenciar 

na satisfação da mulher. Todavia, com 30 dias de pós-parto, não houve diferença na 

satisfação do reparo perineal antes ou depois da intervenção (Santos, Riesco, 2016). 

Outro estudo também de intervenção quase experimental envolvendo 25 

puérperas, o qual utilizou a metodologia de implementação de práticas baseadas em 

evidências científicas do Instituto Joanna Briggs, apresentou satisfação em relação ao 

reparo perineal de 47,4% antes da intervenção sobre as técnicas de reparo perineal e 

61,1% após intervenção (Cortês et al., 2015). 
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2 JUSTIFICATIVA  

Existem poucos estudos sobre os resultados do uso da cola cirúrgica para o 

reparo perineal após o parto normal, sobretudo em camadas mais profundas. 

Portanto, faz-se necessária a realização de mais pesquisas para avaliar os resultados 

do uso da cola cirúrgica no pós-parto. 
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3 HIPÓTESE  

O uso da cola cirúrgica no reparo de traumas perineais decorrentes do parto 

normal promove melhores resultados em longo prazo à mulher ao comparar com o 

uso de sutura contínua com fio.  
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4 OBJETIVOS  

Comparar os resultados das condições perineais após o reparo de trauma 

perineal com cola cirúrgica ou fio de sutura até 8 meses após o parto. 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

✓ Comparar a intensidade da dor perineal até oito meses de pós-parto entre as 

mulheres que utilizaram a cola cirúrgica ou o fio de sutura no reparo de trauma 

perineal; 

✓ Comparar a ocorrência de incontinência urinária até oito meses de pós-parto 

normal entre as mulheres que utilizaram a cola cirúrgica ou o fio de sutura no 

reparo de trauma perineal; 

✓ Mensurar e comparar a força muscular do assoalho pélvico entre seis e oito 

meses de reparo de trauma perineal com o uso da cola cirúrgica ou o uso do 

fio de sutura;  

✓ Comparar a função sexual entre seis e oito meses de reparo de trauma perineal 

com a cola cirúrgica ou com o fio de sutura;  

✓ Comparar a satisfação da mulher com o períneo até oito meses de pós-parto 

entre as mulheres que utilizaram a cola cirúrgica ou o fio de sutura no reparo 

de trauma perineal. 
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5 MÉTODOS  

Estudo longitudinal aninhado a um ensaio clínico, intitulado “Ensaio clínico 

sobre o uso da cola cirúrgica no reparo de episiotomia e lacerações perineais” (EC). 

Para melhor entendimento será apresentado primeiramente um resumo do EC e, 

posteriormente, o estudo longitudinal.  

5.1 ENSAIO CLÍNICO  

O ensaio clínico controlado e randomizado foi realizado objetivando comparar 

o uso de cola cirúrgica à base de N-butil 2 cianocrilato (GLUBRAN-2®) com o uso de 

fio de sutura Vicryl® de rápida absorção no reparo perineal após parto normal em 

mulheres que apresentaram laceração de primeiro e segundo graus ou que foram 

submetidas à episiotomia. 

Este estudo foi realizado no Centro de Parto Normal (CPN) do Pronto Socorro 

e Maternidade Municipal Zoraide Eva das Dores (PSMMZED), localizado no município 

de Itapecerica da Serra, São Paulo.  

O recrutamento ocorreu no momento da internação e foram consideradas 

elegíveis as mulheres que não haviam tido parto normal anterior, que estavam com 

até seis centímetros de dilatação, que não faziam uso de substâncias esteroides, que 

não apresentavam dificuldades na comunicação, que não apresentavam leucorreia ou 

qualquer sinal de infecção no local do trauma perineal, bem como as que aceitaram 

ser submetidas aos métodos de reparo perineal com cola cirúrgica ou com fio de 

sutura.  

Para a alocação das mulheres nos grupos, seguiu-se uma tabela com números 

aleatórios produzida eletronicamente (Anexo 1). Foram empregados envelopes 

opacos contendo a sequência de utilização da cola ou do fio de sutura. Cada grupo 

foi subdividido em dois grupos:  

Grupo Experimental 

Grupo Experimental 1 (GE1): formado por mulheres que tiveram o reparo de 

lacerações de primeiro grau realizado com cola;  
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Grupo Experimental 2 (GE2): composto por mulheres que tiveram o reparo de 

lacerações de segundo grau ou episiotomias realizado com cola;  

Grupo Controle  

Grupo Controle 1 (GC1): mulheres com lacerações de primeiro grau 

submetidas ao reparo com fio Vicryl® de rápida absorção;  

Grupo Controle 2 (GC2): mulheres com lacerações de segundo grau ou 

episiotomias submetidas ao reparo com fio de Vicryl® de rápida absorção. 

A amostra foi de 35 puérperas em cada grupo, considerando um desvio padrão 

igual a 3 pontos, erro alfa de 5% e poder do teste de 80%, resultando em 140 

participantes.  

A coleta de dados foi realizada entre março de 2017 e abril de 2018, em quatro 

etapas. Contudo, somente as três primeiras etapas foram utilizadas no EC, sendo 

elas:  

Etapa 1: realizada durante o trabalho de parto e parto, com coleta de dados 

sociodemográficos; idade gestacional; intercorrências na gestação; doença prévia ou 

atual; sintomas do trato geniturinário prévio ou atual; peso e altura maternos;  data e 

horário do parto; peso do recém-nascido; condições do períneo, local da laceração e 

tempo para reparo; utilização de anestésico no reparo perineal; dor referida pelo 

reparo perineal; satisfação com o reparo; complicações relacionadas às técnicas de 

reparo e processo de cicatrização.  

Etapa 2: entre 12 e 24 horas após o parto, com coleta de dados sobre os 

sintomas do trato geniturinário prévio ou atual; dor referida pelo reparo perineal; 

satisfação com o reparo; complicações relacionadas às técnicas de reparo e processo 

de cicatrização.  

Etapa 3: entre 36 e 48 horas após o parto, com coleta de dados referente aos 

sintomas do trato geniturinário prévio ou atual; dor referida pelo reparo perineal; 

satisfação com o reparo; complicações relacionadas às técnicas de reparo e processo 

de cicatrização.  

Etapa 4: entre 10 e 20 dias após o parto, com coleta de dados referente aos 

sintomas do trato geniturinário prévio ou atual; dor referida pelo reparo perineal; 
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satisfação com o reparo; complicações relacionadas às técnicas de reparo e processo 

de cicatrização.  

Para a avaliação da intensidade da dor referida pelo reparo do trauma perineal, 

utilizou-se a Escala Visual Numérica (EVN). Para avaliação da satisfação da mulher 

com o reparo perineal, foi utilizada uma escala com cinco pontos, correspondendo a: 

muito insatisfeita, insatisfeita, indiferente, satisfeita e muito satisfeita. Para a avaliação 

do processo de cicatrização, foi utilizada a escala Reeda.  

A etapa 4, foi realizada por outro estudo transversal também aninhado ao EC 

intitulado: Avaliação da dor perineal, cicatrização e satisfação da mulher no pós-parto 

com o reparo perineal com o uso de cola cirúrgica e fio de sutura: estudo transversal 

(ET). Para o presente estudo, não era obrigatória a participação da mulher nessa 

etapa para a sua inclusão.  

O EC disponibilizou os dados das três primeiras etapas e o ET possibilitou a 

coleta de dados da quarta etapa. O presente estudo coletou os dados entre 50 e 70 

dias após o parto (etapa 5) e entre seis e oito meses após o parto (etapa 6).  A Figura 

1 apresenta o seguimento do presente estudo.  

 

Fonte: A pesquisadora 

“Ensaio clínico 

sobre o uso da cola 

cirúrgica no reparo 

de episiotomia e 

lacerações 

perineais” 

“Avaliação dos 

resultados das 

condições perineais 

após o reparo de 

trauma perineal com 

cola cirúrgica ou fio de 

sutura com até 8 

meses de pós-parto” 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 Etapa 4 Etapas 5 e 6 

“Avaliação da dor 

perineal, 

cicatrização e 

satisfação da mulher 

no pós-parto com o 

reparo perineal com 

o uso de cola 

cirúrgica e fio de 

sutura: estudo 

transversal” 

Etapas 1, 2 e 3 

Etapas 1, 2 e 3 

Etapa 4 

Figura 1: Seguimento do estudo, Itapecerica da Serra, SP- 2018 
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5.2 PRESENTE ESTUDO 

5.2.1 Tipo de estudo  

Estudo longitudinal, prospectivo e comparativo sobre a intensidade de dor 

perineal, ocorrência de IU, FMAP, função sexual e satisfação com o reparo perineal 

em mulheres com até oito meses de pós-parto normal. 

5.2.2 Local  

 Realizado no Centro do Parto Normal (CPN) do Pronto Socorro e Maternidade 

Municipal Zoraide Eva das Dores (PSMMZED), Itapecerica da Serra, São Paulo, 

Brasil, ou em domicílio, em caso de indisponibilidade da mulher em comparecer à 

maternidade. 

O CPN do PSMMZED dispõe de cinco leitos de pré-parto, três para observação 

e dezesseis de alojamento conjunto. Em seu quadro de funcionários, encontram-se 

duas enfermeiras obstétricas por plantão, dois médicos obstetras, um anestesista e 

um neonatologista para atendimento de gestantes de risco habitual. O serviço orienta 

que os profissionais sigam as práticas recomendadas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que consiste em realizar o mínimo de intervenção na assistência ao 

parto (OMS, 1996; BRASIL, 2017) e com isso possui bons indicadores de boas 

práticas de atenção ao parto e nascimento de acordo com a rede cegonha (Brasil, 

2014).  

Em 2018, os dados de parto do CPN do PSMMZED foram PN com taxa de 

71,31%, PN externo, 2,31%, e PC, 26,38%. Dentre os partos normais, 406 partos 

foram com PI, 580 com algum tipo de laceração e 63 partos com EMLD. Entre as 

lacerações, 409 foram consideradas de primeiro grau, 169 lacerações de segundo 

grau e dois partos com laceração de terceiro grau. Ao verificar quantas eram 

primigestas, identificou-se que 486 mulheres que tiveram PN eram primigestas (dados 

do cedidos pelo PSMMZED).  
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5.2.3 População  

A população foi constituída por mulheres participantes do EC e que retornaram 

para avaliação. Essas mulheres tiveram lacerações de primeiro ou segundo graus ou 

episiotomia e foram submetidas ao reparo perineal com cola cirúrgica à base de n- 

butil-2-cianocrilato (GLUBRAN-2®) ou com o fio de sutura Vicryl® de rápida absorção 

no reparo perineal após parto vaginal.  

5.2.3.1 Critério de inclusão  

✓ Retornar às consultas agendadas entre 50 e 70 dias e entre seis e oito meses 

de parto. 

5.2.4 Coleta de dados   

O estudo utilizou parte da coleta de dados do EC e realizou outras entrevistas 

e exames físicos a fim de coletar as demais informações necessárias para o 

cumprimento de seus objetivos. A coleta de dados desta pesquisa foi realizada entre 

os meses de maio de 2017 e setembro de 2018 através de um formulário próprio para 

a coleta de dados (APÊNDICE A) e seguindo três passos:  Passo 1: utilização do 

banco de dados do EC referente às Etapas 1, 2, 3; 

Passo 2: utilização do banco de dados do ET referente à Etapa 4; 

Passo 3: entrevista com as mulheres entre 50 e 70 dias, correspondente à 

Etapa 5; 

Passo 4: entrevista com as mulheres entre seis e oito meses e exames físicos 

adicionais, correspondente à Etapa 6.  

Entre 50 e 70 dias, a entrevista foi realizada por telefone, caso a mulher não 

retornasse às consultas agendadas nesse período.  Esse método foi empregado após 

a mulher não comparecer a duas consultas consecutivas no PSMMZED ou não 

autorizar a visita em domicílio.  A entrevista por telefone foi realizada com duração 

aproximada de cinco minutos para avaliação da intensidade da dor perineal e 

satisfação da mulher quanto ao reparo perineal. Para a satisfação quanto ao reparo 

perineal, por telefone, foi solicitado que a mulher visualizasse a região do reparo 

perineal, através de um espelho, e, após, respondesse sua satisfação.  
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Os dados entre seis e oito meses após o parto foram coletados somente 

presencialmente por meio de entrevista e exame físico com a participante utilizando o 

questionário International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form 

(ICIQ-SF) para avaliar a ocorrência de IU (Anexo 2), o instrumento FSFI (Female 

Sexual Function Index) para avaliação da satisfação da mulher na atividade sexual 

(Anexo 3) e para mensuração da FMAP foi usado o perineômetro PeritronTM.  

O seguimento das mulheres deste estudo e da coleta de dados está 

representado no Ordinograma 1 e Figura 2 .    
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Estudo longitudinal, prospectivo e comparativo 
aninhado a um EC 

 

Pronto Socorro e Maternidade Municipal Zoraide Eva 
das Dores, Itapecerica da Serra/SP, ou na residência 

da participante 

 

Mulheres participantes do EC e que retornarem às 
consultas agendadas até oito meses pós-parto 

normal.  
Reparo com Cola Cirúrgica Glubran 2® (GE1 e GE2) 

ou Vicryl® de rápida absorção 
(GC1 e GC2) 

 

Tipo de 

estudo 

Local  

População 

e grupo de 

estudo  

Dados coletados no banco de dados do EC e ET:  
✓ Caracterização sociodemográfica; 
✓ Dados do parto: data, hora, peso do RN; 
✓ Condições do períneo e material usado para 

reparo;  
✓ Intensidade de dor perineal;  
✓ Satisfação da mulher com o reparo perineal;  
✓ Sintomas geniturinário prévio e da 1ª, 2ª, 3ª e 

4ª etapas. 
 

Entrevista e exame físico entre seis e oito meses após 
o parto (etapa 6). 

✓ Avaliação da intensidade da dor perineal; 
✓ Avaliação da ocorrência de IU através do 

ICIQ-SF; 
✓ Avaliação da FMAP; 
✓ Avaliação da função sexual;  
✓ Avaliação da satisfação com o reparo perineal.  

 

C
o

le
ta

 d
e
 d

a
d

o
s
 

Entrevista entre 50 e 70 dias após o parto (etapa 5), 
realizada pessoalmente ou por telefone. 

✓ Avaliação da dor perineal e presença de IU;  
✓ Avaliação da satisfação com o reparo perineal.  

Ordinograma 1: Seguimento das mulheres no presente estudo, Itapecerica da Serra, 
SP- 2018 
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  Fonte: A pesquisadora 

Figura 2: Seguimento da coleta de dados do presente estudo, Itapecerica da Serra, SP- 2018 
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5.2.5 Avaliação dos desfechos 

5.2.5.1 Avaliação da ocorrência e intensidade de dor perineal 

Para avaliação da intensidade da dor perineal, utilizou-se a Escala Visual 

Numérica (Figura 3), a qual consiste em uma linha horizontal com valores de zero a 

dez, sendo que zero equivale a sem dor e dez a pior dor possível (McCaffery, Beebe, 

1989). Após visualização da escala, a mulher apontou o número correspondente à 

intensidade de dor perineal. Na entrevista por telefone (etapa 5), a mulher referiu a 

intensidade de dor perineal após a explicação de que zero corresponderia a sem dor 

e dez a pior dor possível.  

Figura 3: Escala Visual Numérica para dor perineal 

       0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

       Sem dor      Pior dor possível 

Fonte: McCaffery, Beebe, 1989. 

Para melhor entendimento, após ser referida pela mulher, a dor foi categorizada 

como: sem dor (0), dor leve (1-3), moderada (4-6), forte (7-9) e pior dor possível (10) 

(Francisco et al., 2011; Brasil, 2014). 

5.2.5.2 Nível de satisfação da mulher com o reparo perineal 

Para avaliação da satisfação da mulher com o reparo perineal, utilizou-se uma 

escala com cinco pontos (Figura 4), em que a mulher apontou o seu nível de satisfação 

quanto ao reparo realizado ou referiu o seu nível de satisfação quando a entrevista foi 

realizada por telefone. A escala de cinco pontos corresponde a:  “muito insatisfeita”, 

“insatisfeita”, “indiferente”, “satisfeita” e “muito satisfeita”.  

Figura 4: Nível de satisfação com o reparo perineal utilizando uma escala de cinco 
pontos  

Qual seu nível de satisfação com o reparo perineal? 

Muito 

insatisfeita 

    Insatisfeita Indiferente Satisfeita Muito satisfeita 

Fonte: Martins, 1998 
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5.2.5.3 Instrumento para avaliação da ocorrência de incontinência urinária  

A avaliação da IU foi realizada através de entrevista nas cinco primeiras etapas, 

em que era questionado sobre a perda de urina. Na 6ª etapa, além da entrevista, foi 

verificada a ocorrência de IU por meio do instrumento ICIQ-SF (ANEXO 2) por ser 

validado e de simples aplicação, objetivando avaliar a perda de urina e seu impacto 

na qualidade de vida do indivíduo (Tamanini et al., 2004).  

O ICIQ-SF é formado por quatro questões referentes à perda de urina, em que 

seu escore final é obtido pela somatória da pontuação das questões 3, 4 e 5 variando 

entre 0 a 21. O impacto da interferência da perda de urina na vida diária, verificado na 

questão 5 do instrumento, é classificado em cinco categorias: (0) não há impacto; (1-

3) leve; (4-6) moderado, (7-9) grave; (10) muito grave.  A questão 6 analisa o tipo de 

IU referido pela participante: IUE, IUU e IUM (Carvalho et al., 2014).  

   

5.2.5.4 Instrumento para avaliação da função sexual da mulher 

Para a avaliação da função sexual da mulher, utilizou-se o FSFI, o qual foi 

validado para o português por Hentschel et al. (2007), Thiel et al. (2008) e Pacagnela 

et al. (2008) (Anexo 3).  

Em estudo de Hentschel et al. (2007), realizou-se a validação do FSFI baseada 

em entrevistas realizadas com 96 mulheres de casais inférteis e 119 mulheres de 

casais que não desejavam mais engravidar. Thiel et al. (2008) realizaram 100 

entrevistas com mulheres atendidas em um serviço de urologia e Pacagnela et al. 

(2008) com dez mulheres com idade entre 20 e 44 anos recrutadas em um ambulatório 

de ginecologia. Após avaliação dos três questionários, optou-se por utilizar o 

questionário validado por Pacagnela et al. (2008) pelo fato de ter sido o instrumento 

escolhido em outras pesquisas (Leister, 2015; Pereira et al, 2018), facilitando, dessa 

forma, a comparação entre os resultados obtidos. 

Conforme referido na Introdução, esse instrumento é composto por 19 questões 

que avaliam a resposta sexual feminina em relação ao desejo sexual, excitação, 

lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor perineal. Para cada resposta é 

atribuído um valor e peso. Ao final do instrumento, obtém-se um escore que varia entre 

2 e 36 (Quadro 5). Originalmente, o instrumento deve ser autoaplicado, no entanto ao 
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verificar a realidade da população brasileira em que alguns podem ter dificuldade na 

leitura dos enunciados, fez-se necessário que o instrumento fosse aplicado em forma 

de entrevista (Pacagnela et al., 2008). 

Quadro  5: Escala de domínios e escore do Female Sexual Function Index 
Domínio Questões Variação 

do escore 

Fator de 

Multiplicação 

Escore 

mínimo 

Escore 

Máximo 

Desejo 1,2 1-5 0,6 1,2 6,0 

Excitação 3,4,5,6 0-5 0,3 0 6,0 

Lubrificação 7,8,9,10 0-5 0,3 0 6,0 

Orgasmo 11,12,13 0-5 0,4 0 6,0 

Satisfação 14,15,16 0 ou 1-5 0,4 0,8 6,0 

Dor 17, 18,19 0-5 0,4 0 6,0 

Escore total    2 36 

Fonte: Pacagnella RC, Vieira Em, Rodrigues Jr OM, Souza C. Adaptação transcultural 

do Female Sexual Function Index. Cad Saúde Pública 2008;24 (2):416-26.   

 

5.2.5.5 Instrumento para avaliação da mensuração da força muscular do 

assoalho pélvico 

O perineômetro utilizado foi o modelo PeritronTM da Laborie, Canadá. O 

peritronTM é composto por uma sonda de silicone de 8cm de comprimento e 3cm de 

diâmetro. Conectado à sonda há um sensor que quando ligado a um 

microprocessador portátil realiza o registro da pressão exercida em uma escala de 0,1 

a 300 cmH2O. Ao inserir a sonda no canal vaginal da mulher e pressionada pelos 

músulos do AP, o sensor registra o valor da pressão das contrações musculares 

exercidas pela mulher (Figura 5).  

Para a mensuração da FMAP, seguiu-se a técnica apresentada por Riesco et 

al. (2010) e utilizada por Liester, 2015 e Mendes, 2016.  

1. Solicitar à mulher para que esvazie a bexiga; 

2. Explicar o exame para a participante mostrando os materiais que serão 

utilizados e orientá-la quanto à possibilidade de parar em qualquer momento 

se esse for o seu desejo; 
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3. Colocar a mulher em posição ginecológica com região genital e membros 

inferiores descobertos; 

4. Orientar quanto a realizações de contrações na região vaginal como se 

estivesse “segurando” a urina, usando somente os músculos do AP, 

evitando contrair os músculos abdominais, da coxa e das nádegas;  

5. Puxar o êmbolo da seringa até 20 ml e conectá-lo ao aparelho;  

6. Calçar luvas de procedimentos;  

7. Cobrir a sonda elástica com um preservativo descartável não lubrificado;  

8. Lubrificar o preservativo com gel à base de água;  

9. Orientar a gestante a relaxar os músculos do AP;  

10. Ligar o perineômetro;  

11. Introduzir 4 a 6cm da sonda no canal vaginal, de modo que 1,5cm 

aproximadamente seja visualizado;  

12. Retirar a luva da mão dominante para manusear o aparelho;  

13. Insuflar a sonda até 100cmH2O;  

14. Zerar o perineômetro conforme recomendação do fabricante;  

15. Solicitar para que a mulher contraia e mantenha, por 5 segundos, a 

contração voluntária dos músculos do assoalho pélvico; 

16. Registrar o valor da contração do AP apresentada no aparelho; 

17. Repetir por duas vezes os passos 14 ao 16 com intervalo de 30 segundos 

entre cada medição;  

18. Registrar o valor máximo de cada contração realizada pela mulher, 

destacando o maior valor entre as três medições;   

19. Orientar sobre exercícios do AP, sua importância e como realizá-los.  
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Fonte: A pesquisadora 

 

5.2.6 Variáveis do estudo 

5.2.6.1 Independentes:  

✓ Reparo perineal com fio de sutura Vicryl®;  

✓ Reparo perineal com cola cirúrgica Glubran 2®.  

5.2.6.2 Dependentes: 

✓ Dor perineal:  avaliada pela EVN de 0 a 10;   

✓ Satisfação com o reparo perineal: avaliada por uma escala de cinco pontos;  

✓ Ocorrência de incontinência urinária: sim ou não; nas últimas quatro 

semanas; 

✓ Ocorrência de incontinência anal: sim ou não; incontinência de flatos e fezes 

nas últimas quatro semanas;  

✓ Função sexual: avaliada por meio do FSFI, que mede os escores obtidos nos 

domínios desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor, variando 

entre os escores 2 e 36;  

✓ Força muscular do assoalho pélvico: avaliada por meio da perineometria, 

com escore entre 0 e 300 cmH2O, considerado o maior valor registrado em três 

medições da perineometria. 

Figura 5: PeritronTM com sensor vaginal 
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5.2.6.3 Outras variáveis  

5.2.6.3.1 Dados sociodemográficos 

✓ Idade materna – em anos; 

✓ Cor – preta, amarela, parda, branca e indígena;  

✓ Escolaridade – nenhuma, ensino fundamental incompleto, fundamental 

completo ou médio incompleto, médio completo ou superior incompleto e 

superior completo; 

✓ Ocupação – estudante, do lar e trabalho remunerado; 

✓ Situação conjugal – tem parceiro, não tem parceiro; vive e não vive com 

parceiro; 

✓ Analgésico- uso de analgésico para dor: sim ou não.  

 

5.2.6.3.2 Dados clínicos e obstétricos 

✓ Estado nutricional- classificado de acordo com o IMC e a idade gestacional 

no momento do parto, em baixo peso, adequado, sobrepeso e obesidade 

(Atalah et al., 1997);  

✓ Estatura – em centímetros; 

✓ Dispareunia: dor na relação sexual; 

✓ Infecção do trato urinário (ITU) prévia ou atual. 

5.2.6.3.3 Dados sobre o parto atual  

✓ Dias após o parto; 

✓ Idade gestacional no parto: em semanas, pela data da última menstruação 

ou, se não conhecida, pela ultrassonografia; 

✓ Trauma perineal no parto:  

▪ EMLD: episiotomia médio-lateral direita; 

▪ Laceração perineal espontânea: laceração de primeiro ou de segundo 
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grau. O grau de laceração perineal, primeiro e segundo graus, para este 

estudo, foi avaliado de acordo com os critérios definidos por Kettle (2005). 

✓ Localização da laceração perineal: mucosa vaginal, fúrcula, vestíbulo 

esquerdo e direito; pequeno lábio esquerdo e direito; 

✓ Peso do RN: em gramas;  

✓ Tipo de reparo perineal realizado: cola cirúrgica ou fio de sutura.  

 

5.2.7 Análise dos dados 

Os dados foram analisados no programa SPSS.  Para análise descritiva das 

variáveis numéricas, realizou-se o cálculo das medidas de tendência central e 

dispersão (média, mediana, desvio padrão e valor máximo e mínimo).  O teste 

Wilcoxon- Mann-Whitney e o Two Sample-t- teste foram utilizados para verificar a 

igualdade das distribuições das variáveis nos dois tipos de reparo.  O teste qui-

quadrado Pearson foi utilizado para comparação das variáveis categóricas. O Modelo 

de efeitos mistos generalizados (GLMM) para família Poisson foi utilizado para avaliar 

três efeitos: os dois tipos de reparo perineal e etapa e uma interação entre os dois 

tipos de reparo. E o Modelo de efeitos mistos (LMM) para medidas repetidas.  

Um valor de p inferior a 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Além disso, 

utilizou-se o coeficiente de correlação tau de Kendall que avalia a correlação das 

variáveis. 

 

5.2.8 Aspectos éticos 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (CEP-EEUSP) e seguiu 

todas as determinações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), assegurando que os direitos humanos dos envolvidos na pesquisa fossem 

protegidos (CNS, 2012) (Apêndice B). 
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A utilização dos registros contidos no banco de dados do EC foi autorizada pela 

pesquisadora responsável do EC, Profa. Dra. Adriana Caroci Becker (Apêndice C), e 

pela pesquisadora responsável do ET Percela Moscoso Tence Marks (Apêndice D). 

O EC foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo, tendo como número de aprovação 

CAAE 44832615.1.0000.5390, e pelo Conselho Municipal de Saúde da Autarquia 

Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra (Anexo 4). O ET foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

(CEP-EEUSP), tendo como número de aprovação 79482917.4.0000.5392 (Anexo 5).  

A realização do presente estudo no PSMMZED foi autorizada pelo Conselho 

Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra. 

As mulheres incluídas no estudo leram e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para maiores de idade (Apêndice E) ou Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice F) e o seu representante legal o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice G). As participantes foram orientadas 

sobre o estudo logo após o recrutamento para o EC.  

Cumpre salientar que os pesquisadores não têm nenhum tipo de vínculo com 

os fabricantes ou distribuidores dos materiais utilizados nesta pesquisa. 
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6 RESULTADOS  

No EC, 140 mulheres foram recrutadas e incluídas entre fevereiro de 2017 e 

abril de 2018. Dentre estas, 110 (78,57%) participaram do estudo ET, uma vez que 

retornaram entre 10 e 20 dias pós-parto, correspondendo à etapa 4. No presente 

estudo, 122 (87,14%) mulheres retornaram entre 50 e 70 dias, correspondendo à 

etapa 5, e 54 (38,57%) mulheres retornaram entre seis e oito meses após o parto 

(etapa 6). Entre as mulheres que participaram da etapa 6, 24 (44,44%) realizaram 

somente a primeira entrevista e 30 (55,55%), as duas entrevistas e a avaliação da 

FMAP. Isso ocorreu devido à inclusão da segunda entrevista e da mensuração da 

FMAP no decorrer da coleta de dados, por isso que 24 mulheres não realizaram a 

segunda entrevista ou a avaliação da FMAP (Figura 6). 

  No presente estudo, verificou-se uma perda de 18 (12,86%) mulheres entre as 

etapas 1 e 5 e 86 (61,43%) participantes entre as etapas 1 e 6. Vale mencionar que 

uma mulher realizou as etapas 1, 2, 3 e 6, faltando nas etapas 4 e 5. Entre as etapas 

4 e 5, observou-se uma perda de 21(19,10%) mulheres, ou seja, essas mulheres 

realizaram a etapa 4, mas não retornaram à etapa 5 e uma (0,90%) retornou apenas 

à etapa 6. Em relação à perda ocorrida entre as etapas 5 e 6, 68 mulheres (55,73%) 

realizaram a etapa 5, mas não retornaram para a etapa 6. 

 Dentre as perdas, verificou-se que cinco mulheres (3,57%) não retornaram à 

etapa 5 e 24 (17,14%) não retornaram à etapa 6, pois referiram que estavam bem e 

não aceitaram visita domiciliar. Nas etapas 5 e 6, duas (1,43%) e 12 (8,57%) 

mulheres, respectivamente, mudaram de residência, tornando inviável o retorno à 

consulta ou a visita domiciliar. Na etapa 5, quatro (2,86%) não retornaram ou não 

atenderam às ligações e, na etapa 6, o mesmo ocorreu com 27 (19,28%) mulheres. 

Duas (1,43%) mulheres aceitaram que fosse realizada a visita domiciliar na etapa 5 e 

nove (6,43%) aceitaram na etapa 6, porém, devido ao local de sua residência estar 

em uma área de alta periculosidade e ao horário disponibilizado pela mulher, a visita 

não pôde ser realizada. Constatou-se também que, nas etapas 5 e 6, cinco (3,57%) 

e 14 (10%) mulheres, respectivamente, marcaram várias vezes o retorno ao 

PSMMZED, contudo não compareceram, não aceitaram a visita domiciliar e não 

relataram nenhuma explicação sobre a sua ausência.  
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 Dentre as 122 mulheres que participaram da etapa 5, 71 (58,20%) foram 

avaliadas no PSMMZED, 23 (18,85%) em domicílio e 28 (22,95%) aceitaram 

responder às perguntas por telefone. Vale considerar que na etapa 5 foi possível a 

entrevista via telefone, visto que não era realizado nenhum exame, contudo na etapa 

6 isso não foi possível, uma vez que era avaliada a FMAP. Na etapa 6, 29 mulheres 

(53,70%) foram avaliadas em domicílio e apenas 25 (46,30%) avaliadas no 

PSMMZED. A Figura 6 demonstra o acompanhamento numérico das mulheres em 

cada etapa. 
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Figura 6: Seguimento das participantes do estudo, do recrutamento até a finalização da coleta, Itapecerica da Serra, SP- 2018 
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6.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 As Tabelas 1 e 2 demonstram a distribuição das características das mulheres 

do GE e do GC. Na análise, não houve diferença estatística entre os grupos em 

relação à idade materna, IG, IMC antes do parto, ocupação, cor da pele, escolaridade, 

situação conjugal, se vive ou não com o parceiro, traumas perineais e presença ou 

não de doenças. As variáveis câncer e diabetes mellitus não foram mencionadas 

porque nenhuma mulher referiu essas doenças.  

No GE, a média da idade das mulheres que participaram do estudo foi de 21,32 

anos (d.p. 4,47), com idade mínima de 14 anos e máxima de 33 anos.  No GC, a média 

de idade foi de 21,96 anos (d.p. 4,97), com idade mínima de 15 anos e máxima de 37 

anos. A média da IG esteve próxima nos dois grupos, GE (39,61) e GC (39,7). Em 

relação ao IMC, verificou-se uma média de 27,47 kg/m2 (d.p. 4,29) no GE, com mínima 

de 19,55 kg/m2 e máxima de 39,35 kg/m2. No GC, observou-se média de 27,81 kg/m2 

(d.p. 4,04), com mínima de 19,55 kg/m2 e máxima de 38,06 kg/m2.  

Tabela 1: Características das mulheres do grupo experimental (GE) e controle (GC), 
segundo variáveis numéricas e valor-p, Itapecerica da Serra, SP- 2018 
Variável Tipo de 

reparo 

n Média d.p Mín. Med. Máx. IC 95% valor-p 

Idade GE 59 21,32 4,47 14 21 33 20-22   

  GC 60 21,96 4,97 15 20 37 20-23 0,779* 

 Total 119 ---- --- 14 --- 33 ----  

IG GE  59 39,61 1,12 37 39,71 42,43 39,36 -40 
 

 
GC 59 39,7 1,1 36,71 40 41,43 39,5 - 40,07 0,542* 

 Total 118 ---- ---- 36,71 --- 41,43 ----  

IMC GE 59 27,47 4,29 19,59 27,47 39,35 26,36 -28,60   

  GC 58 27,81 4,04 19,55 27,6 38,06 26,75- 28,88 0,661** 

*Wilcoxon-Mann-Whitney test; **Two Sample t-test/ Fonte: A pesquisadora.  

  

Quanto à variável ocupação, a maioria das mulheres referiu ser do lar, tanto no 

GE (34/56,67%) como no GC (33/53,23%), seguida por trabalho remunerado 

(19/31,67%, mulheres no GE) e (18 /29,03%, mulheres no GC). A cor da pele parda 

foi predominante tanto no GE, com 35(58,33%) mulheres, como no GC, com 28 



97 
 

(45,16%) mulheres. No GC, houve muito mais mulheres que referiram ser da cor preta 

(15/24,19%) versus quatro mulheres (6,67%, no GE). Quanto à escolaridade, 

prevaleceram as mulheres que realizaram o ensino médio completo, sendo 35 

(58,33%) no GE e 32 (51,61%) no GC, seguido por ensino médio incompleto em 

ambos os grupos, 12 (20%) no GE e 13 (20,96%) no GC. Apenas uma (1,66%) mulher 

referiu ter realizado o ensino superior no GE vs quatro (6,45%) mulheres no GC.  

Em relação à situação conjugal, no GE, 49 (81,67%) mulheres tinham parceiros 

e 45 (91,84%) viviam com eles; no GC, 56 (90,32%) tinham parceiros e 47 (83,93%) 

viviam com eles. Sobre os tipos de traumas perineais, 40 (66,67%) mulheres 

apresentaram laceração de primeiro grau no GE vs 33 (53,23%) no GC. A laceração 

de segundo grau foi verificada em 29 (48,33%) no GE e 27 (43,55%) no GC. A 

ocorrência de EMLD foi de 2 (3,33%) no GE e de 6 (9,68%) no GC. Vale mencionar 

que algumas mulheres que apresentaram laceração de primeiro grau também 

apresentaram laceração de segundo grau, sendo considerado o maior grau de 

laceração perineal para análise.  
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Tabela 2: Características das mulheres do grupo experimental (GE) e controle (GC), 
segundo variáveis categóricas e valor-p, Itapecerica da Serra, SP- 2018 
   GE GC 

 

Variável  n % n % Valor 

de p 

Ocupação Dor lar 34 56,67 33 53,23 
 

 Trabalho remunerado 19 31,67 18 29,03 
 

 Estudante 7 11,67 11 17,74 0,641 

Cor Parda 35 58,33 28 45,16 
 

 Branca 19 31,67 18 29,03 
 

 Preta 4 6,67 15 24,19 
 

 Amarela 2 3,33 1 1,61 0,060 

Escolaridade Ensino médio completo 35 58,33 32 51,61 
 

 Ensino médio incompleto 12 20 13 20,96 
 

 Ensino superior incompleto 5 8,33 3 4,83 
 

 Ensino fundamental 

incompleto 

4 6,66 3 4,83 
 

 Ensino fundamental 

completo 

3 5,00 7 11,29 
 

 Ensino superior completo 1 1,66 4 6,45 0,527 

Situação 

conjugal 

Com parceiro 49 81,67 56 90,32 
 

 Sem parceiro 11 18,33 6 9,68 0,169 

Vive com 

parceiro 

Sim 45 91,84 47 83,93 
 

 Não 4 8,16 09 16,07 0,222 

Doença 

prévia 

Não 59 98,33 59 95,16 
 

 Sim 1 1,67 3 4,84 0,327 

Laceração de 

primeiro grau 

Sim 40 66,67 33 53,23 0,132 

Laceração 

segundo 

grau  

Sim 29 48,33 27 43,55 0,598 

EMLD Sim 2 3,33 6 9,68 0,159 

* Pearson's Chi-squared test/ Fonte: A pesquisadora  
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6.2 ANÁLISE DA INTENSIDADE DA DOR PERINEAL 

A avaliação da intensidade da dor perineal foi verificada nos dois tipos de 

reparo perineal, desde a etapa 1 até a etapa 6, e não houve significância estatística 

(p=0,971) entre o GE e o GC. No entanto, ao verificar a intensidade da dor perineal 

entre as etapas, independentemente do tipo de reparo, verificou-se significância 

(p<0,001), pois quanto maior era o período decorrido entre o reparo perineal e a 

avaliação da dor, menor era a dor perineal referida pelas mulheres. Também houve 

significância entre os GE e GC no decorrer do tempo, pois apresentou menor 

intensidade de dor perineal após o reparo perineal no GE do que no GC (p= 0,001) 

(Tabela 3).   

 
Tabela 3: Análise descritiva longitudinal sobre a intensidade de dor perineal entre os 
tipos de reparo perineal, Itapecerica da Serra, SP- 2018 
Etapas Tipos de reparo  n Média d.p Mín. Med. Máx. 

1 GE 60 1,72 2,53 0 0 10 

  GC 62 2,26 2,52 0 1,5 9 

2 GE 60 1,03 2,03 0 0 7 
 

GC 62 2,37 2,58 0 2 9 

3 GE 60 0,70 1,50 0 0 5 

  GC 62 1,35 1,96 0 0 7 

4 GE 49 0,08 0,57 0 0 4 
 

GC 51 1,14 2,02 0 0 8 

5 GE 60 0,08 0,65 0 0 5 

  GC 62 0,13 0,59 0 0 3 

6 GE 20 0 0 0 0 0 

  GC 34 0 0 0 0 0 

*Valor de p: Tipo de reparo p=0,971; entre as etapas p<0,001; tipo de reparo vs etapas 
p=0,001.   

* Modelo de efeitos mistos generalizados (GLMM) para família Poisson/ Fonte: A 
pesquisadora.  

 

Na Figura 7, é possível verificar que as mulheres do GC iniciaram com 

intensidade média de dor maior do que as do GE, no entanto entre 50 e 70 (etapa 5) 

dias e entre seis e oito meses (etapa 6) após o parto a intensidade de dor foi 



100 

semelhante entre os dois tipos de reparo perineal. Entre 10 e 20 dias após o parto 

(etapa 4), verifica-se que as mulheres submetidas ao reparo perineal com cola 

cirúrgica relataram ausência de dor antes das mulheres submetidas ao reparo com 

fio, sendo que essas só referem ausência de dor entre 50 e 70 dias (etapa 5). Entre 

as etapas 1 e 4, a cola cirúrgica obteve melhores resultados do que o fio de sutura, 

evidenciando que a mulher relatou menos dor perineal.  

 

Figura 7: Intensidade da dor perineal entre os tipos de reparo, no decorrer das etapas, 
Itapecerica da Serra, SP- 2018 

 
Fonte: A pesquisadora  

 

6.3 ANÁLISE DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA  

 A presença de IU foi referida pelas mulheres em todas as etapas avaliadas, 

sendo possível verificar que o relato de presença de IU variou ao longo das etapas 

(p=0,012). No entanto, isso se deu da mesma maneira nos GE e GC, não havendo 

associação entre a IU e o tipo de reparo perineal (p=0,194) (Tabela 4).  
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Tabela 4: Análise descritiva de incontinência urinária (IU) e o tipo de reparo perineal 
(GE e GC), Itapecerica da Serra, SP- 2018 
 IU 

Etapas  Tipo de reparo  Não Sim 

  n % n % 

1 GE 48 80,00 12 20,00 

  GC 56 90,32 6 9,68 

2 GE 57 95,00 3 5,00 
 

GC 60 96,77 2 3,23 

3 GE 57 95,00 3 5,00 

  GC 59 95,16 3 4,84 

4 GE 47 95,92 2 4,08 
 

GC 50 98,04 1 1,96 

5 GE 53 88,33 7 11,67 

  GC 58 93,55 4 6,45 

6 GE 19 95,00 1 5,00 

  GC 33 97,06 1 2,94 

*Valor de p: Tipo de reparo p= 0,194; etapas do estudo p= 0,012; Tipo de reparo vs 
etapas p= 0,969.  
* GLMM para família binomial/ Fonte: A pesquisadora.  

 

Ao avaliar a prensença de IU entre as etapas, percebeu-se que houve uma 

diminuição entre a prevalência de IU da etapa 1 para a etapa 2 (p= 0,029), porém o 

relato de IU na etapa 1 corresponde à presença de IU durante a gestação. Identifica-

se aumento do relato de IU novamente entre as etapas 4  e 5, no entanto sem 

significância.  (Figura 8, Tabela 5). 

Figura 8: Ocorrência de incontinência urinária (IU) entre os tipos de reparo perineal, 
segundo as etapas do estudo, Itapecerica da Serra, SP- 2018 

 
Fonte: A pesquisadora.  
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Tabela 5: Análise descritiva sobre a incontinência urinária (IU) entre os tipos de reparo 
perineal, segundo as etapas do estudo, Itapecerica da Serra, SP- 2018 
Diferença entre as etapas valor-p* 

2 – 1 0,029 

3 – 2 0,995 

4 – 3 0,924 

5 – 4 0,287 

6 – 5 0,817 

*GLMM para família binomial/ Fonte: A pesquisadora.  
 

Na etapa 6, além do questionamento habitual sobre a presença de IU realizado 

entre as demais etapas, outro instrumento foi utilizado para avaliar a prevalência de 

IU: o ICIQ- SF. Nessa análise, dentre as 54 mulheres participantes, 30 (55,55%) 

realizaram o preenchimento desse formulário, sendo 11 (36,66%) do GE e 19 

(63,33%) do GC. 

Na Tabela 6, observa-se que a média do escore de ICIQ- SF foi de 5,90 pontos 

no GE (d.p. 5,87) e 4,73 pontos no GC (d.p. 6,41), sendo a pontuação máxima de 14 

pontos no GE e 17 pontos no GC. Não houve significância (p=0,835) entre os tipos de 

reparo perineal em relação à IU.  

Tabela 6: Análise descritiva de International Consultation on Incontinence 
Questionnaire Short Form entre o tipo de reparo perineal e as etapas do estudo, 
Itapecerica da Serra, SP- 2018 

Tipo    de reparo n Média d.p Mín. Med. Máx. IC 95% valor- p* 

ICIQ-SF GE 11 5,90 5,87 0 8 14 9-13 0,835 

  GC 19 4,73 6,41 0 0 17 4-4,5  

* Wilcoxon-Mann-Whitney test/ Fonte: A pesquisadora.  
 

Na Figura 9, pode-se observar a distribuição da ocorrência de IU entre os tipos 

de reparo perineal. A maior parte das entrevistadas (11/57,90%) do GC não 

apresentou queixas de IU, no entanto 6 (31,57%) apresentaram escore maior ou igual 

a 12 pontos, contribuindo para que a média do grupo aumentasse, enquanto que no 

GE cinco (45,45%) mulheres não referiram queixas e três (27,27%) mencionaram 

escore maior ou igual a 12 pontos (Dados não apresentados em tabela).  
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Fonte: A pesquisadora.  

 

A Tabela 7 apresenta os dados referentes ao ICIQ-SF, assim como o valor de 

p, contudo não se observou siginificância. Verificou-se que entre as 11 (100,0%) 

mulheres avaliadas no grupo GE, seis (54,54%) referiram perda de urina, sendo que 

três (27,27%)  relataram perda de urina entre duas ou três vezes por semana e duas 

(18,18%),  várias vezes ao dia. No GC, constatou-se que oito (42,1%) mulheres 

referiram perda de urina, sendo que quatro (21,05%) relataram perda de urina várias 

vezes por dia e duas (10,53%), uma vez  por semana. Em relação à quantidade de 

urina perdida, no GE, três (27,27%) mulheres mencionaram perda de quantidade 

moderada e duas (18,18%) referiram perda de pequena quantidade. No GC, duas 

(10,53%) mulheres referiram perda de moderada quantidade e cinco (26,32%), perda 

de pequena quantidade de urina.  

 

 

  

Figura 9: Ocorrência de incontinência urinária (IU), através do International 
Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form, segundo os tipos de reparo 
perineal, Itapecerica da Serra, SP- 2018 
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Tabela 7: Análise descritiva de International Consultation on Incontinence 
Questionnaire Short Form entre os tipos de reparo perineal e as etapas do estudo, 
Itapecerica da Serra, SP- 2018  

GE GC  

Variável n % n % Valor 

de p 

Frequência IU Nunca 5 45,46 11 57,90  

  Duas ou três vezes por 

semana 

3 27,27 1 5,26  

  Uma vez por semana 0 0,00 2 10,53  

  Uma vez por dia 1 9,09 1 5,26  

  Várias vezes por dia 2 18,18 4 21,05 0,521* 

Quantidade 

Urina 

Nenhuma 5 45,46 11 57,90  

Pequena 2 18,18 5 26,32  

Moderada 3 27,27 2 10,53  
 

Grande 1 9,09 1 5,26 0,655* 

Momento da perda      

Nunca Não 5 45,45 12 63,16  

  Sim 6 54,55 7 36,84 0,354** 

Antes do banheiro Não 9 81,82 15 78,95  
 

Sim 2 18,18 4 21,05 0,852** 

Ao tossir Não 10 90,91 16 84,21  

  Sim 1 9,09 3 15,79 0,609** 

Dormindo Não 11 100,00 19 100,00 ------- 

Exercício Não 11 100,00 18 94,74  

  Sim 0 0,00 1 5,26 1,00* 

Após micção Não 7 63,64 16 84,21  
 

Sim 4 36,36 3 15,79 0,207** 

Sem razão Não 10 90,91 18 94,74  

  Sim 1 9,09 1 5,26 1,00* 

Tempo todo Não 11 100,00 19 100,00 ------- 

* Fisher's exact test; **Pearson's chi-squared test/ Fonte: A pesquisadora.  

 

Assim como a Tabela 7, as Figuras 10 e 11 apresentam a frequência e a 

quantidade de perda de urina referida pelas mulheres em ambos os tipos de reparo 

perineal.  
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Figura 10: Frequência de perda de urina segundo os tipos de reparo perineal, entre 
seis e oito meses após o parto, Itapecerica da Serra, SP- 2018 

 
Fonte: A pesquisadora. 
 

 

Fonte: A pesquisadora.  
 
 

A Figura 12 demonstra o momento da perda de urina pelas mulheres, ou seja, 

qual atividade estava realizando ao perder urina. É possível observar que a perda de 

urina mais referida no GE é após a micção e no GC é antes de ir ao banheiro para 

realizar a micção.  

 
 

Figura 11: Quantidade de perda de urina segundo os tipos de reparo perineal, entre seis 
e oito meses após o parto, Itapecerica da Serra, SP- 2018 
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Figura 12: Momento da perda de urina segundo os tipos de reparo perineal, entre seis 
e oito meses após o parto, Itapecerica da Serra, SP- 2018 

 
Fonte: A pesquisadora. 
 

6.4 ANÁLISE DA FORÇA MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO 

Como já referido anteriormente, a força muscular do assoalho pélvico (FMAP) 

foi avaliada em 30 (55,55%) mulheres dentre as 54 que retornaram para a consulta 

entre seis e oito meses após o parto. Como descrito na metodologia, três medições 

da FMAP foram realizadas, sendo considerada a maior para análise. Na Tabela 8, é 

possível verificar diferença de 4,96 pontos entre as médias do GE (média 32,39; d.p. 

14,03) e do GC (média 27,43; d.p. 12,75), entretanto sem significância (p=0,331).  

 
Tabela 8: Análise descritiva de FMAP segundo os tipos de reparo perineal, entre seis 
e oito meses de parto, Itapecerica da Serra, SP- 2018 

Variável Tipo de 

reparo  

n Média d.p Mín. Med. Máx. IC 95% valor- 

p 

FMAP GE 11 32,39 14,03 14,3 31,7 54,4 22,96- 

41,82 

 

 GC 19 27,43 12,75 10,5 24,2 50,2 21,29- 

33,59 

0,331* 

* Two Sample t-test; ** Wilcoxon-Mann-Whitney test/ Fonte: A pesquisadora.  
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A Figura 13 apresenta o comportamento da FMAP nos dois tipos de reparo 

perineal. O método Box Plot (Whisker plot) permite observar de maneira visual a 

distribuição das participantes nos grupos.  

 
Figura 13: Análise da FMAP entre os tipos de reparo perineal, Itapecerica da Serra, 
SP- 2018 

 
Fonte: A pesquisadora.  

 

Ao analisar a FMAP das participantes em relação à idade, como se pode 

observar na Figura 14, fica evidente o efeito cronológico sobre a FMAP, 

independentemente do tipo de reparo perineal, ou seja, quanto menor a idade da 

mulher, maior a FMAP. 

Figura 14: Análise da Força Muscular do Assoalho Pélvico em relação à idade da 
mulher, entre seis e oito meses de parto, Itapecerica da Serra, SP- 2018 

 
Fonte: A pesquisadora.  
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Na etapa 6, quando comparado o grau do trauma perineal com a FMAP, não 

se observou associação entre essas variáveis.  Os resultados mostram que as 

mulheres que tiveram laceração de primeiro grau apresentaram médias de FMAP 

inferiores às mulheres que tiveram laceração de segundo grau (Tabela 9). 

Tabela 9: Análise da força muscular do assoalho pélvico em relação ao trauma 
perineal, entre seis e oito meses após o parto, Itapecerica da Serra, SP- 2018 

Laceração perineal  n Média  d.p Mín. Med. Máx. IC 95% Valor-

p* 

Primeiro grau Não 11 30,58 13,65 11 31,7 54,4 21,4-

39,8 

  

 Sim 19 28,48 13,29 10,5 24,2 50,2 22,1-

34,9 

 0,688 

Segundo grau 

+EMLD 

Não 18 28,72 13,63 10,5 24,75 50,2 21,9-

35,5 

  

 Sim 12 30,05 13,14 11 28,45 54,4 21,7-

38,4 

 0,792 

* Two Sample t-test/ Fonte: A pesquisadora.  
 

6.5 ANÁLISE DA FUNÇÃO SEXUAL 

Como relatado na metodologia, o FSFI separa a função sexual em seis 

domínios: desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. Ao verificar a FS 

das mulheres entre seis e oito meses de parto, distribuindo-as segundo o tipo de 

reparo perineal, percebeu-se que as mulheres do GE apresentaram médias de escore 

superiores em todos os domínios, porém não houve diferença estatisticamente 

significante. Como já referido, quanto maior a média do escore, melhor é a FS. A maior 

diferença de escore percebida foi no domínio dor, o qual apresentou diferença de 0,75 

ponto entre GE e GC (média 4,83 no GE e 4,08 no GC), seguida pelo domínio orgasmo 

com diferença de 0,57 (média 4,61 no GE vs 4,04 no GC), seguido pelo domínio 

excitação com 0,52 (4,30 no GE vs 3,78 no GC) (Tabela 10). 
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Tabela 10: Análise da Função Sexual (FS) em relação ao tipo de reparo perineal, 
entre seis e oito meses de parto, Itapecerica da Serra, SP- 2018 
Função 

Sexual 

Tipos 

de 

reparo  

n Média d.p Mín. Med. Máx. IC 95% valor- 

p* 

Desejo  GE 11 3,87 0,82 2,4 4,2 4,8 3,3- 4,5 GE 

 GC 19 3,72 1,25 1,2 4,2 5,4 3-4,5, 0,964 

Excitação GE 11 4,3 1,01 2,4 4,5 5,4 3,6- 4,95 
 

 
GC 19 3,78 1,31 0 3,9 5,7 3,45-4,5 0,280 

Lubrificação GE 11 4,55 1,23 2,4 4,8 6,0 3,6-5,55   

  GC 19 4,24 1,68 0 4,2 6,0 3,75- 5,25 0,828 

Orgasmo GE 11 4,61 1,24 2,8 4,4 6,0 3,6- 5,8 
 

 
GC 19 4,04 1,77 0 4,4 6,0 3,6- 5,2 0,329 

Satisfação GE 11 5,05 0,96 3,6 5,2 6,0 4,4- 5,8   

  GC 19 4,59 1,74 0,8 5,2 6,0 3,6- 5,6 0,756 

Dor GE 11 4,83 1,82 0,4 5,6 6,0 3,2- 6 
 

 
GC 19 4,08 1,69 0 4,8 6,0 3,6- 5 0,115 

Total GE 11 27,24 5,32 20,0 29,0 33,0 23,4- 31,2   

  GC 19 24,45 8,56 2,0 27,4 33,9 20,5- 29,3 0,504 

*Wilcoxon-Mann-Whitney test/ Fonte: A pesquisadora  
  

 

A Figura 15  apresenta distribuição das mulheres segundo os tipos de reparo 

perineal em relação à FS.   

 

Figura 15: Função sexual em relação aos tipos de reparo perineal, entre seis e oito 
meses de parto, Itapecerica da Serra, SP- 2018 

 
Fonte: A pesquisadora.  
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6.6 ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DA MULHER COM O TIPO DE REPARO 

PERINEAL  

 A satisfação das mulheres com o reparo perineal foi verificada e analisada no 

decorrer das seis etapas e demonstrou que a média da satisfação da mulher com o 

reparo perineal muda no decorrer do tempo, independentemente do tipo de reparo 

perineal (<0,001). No entanto, essa mudança ocorre da mesma maneira nos dois tipos 

de reparo perineal (p=0,318). Ao verificar somente a satisfação da mulher em relação 

ao tipo de reparo perineal, não houve evidência significativa (p=0,068). Todavia, as 

mulheres do GE relataram satisfação maior em todas as etapas. Também não ocorreu 

significância entre os tipos de reparo perineal (p=0,068) e o grau de laceração perineal 

(laceração de primeiro grau com p=0,902; laceração de segundo grau p=0,183). Ao 

verificar a satisfação com o reparo perineal, somente entre as mulheres que foram 

submetidas à EMLD, observou-se que estas apresentaram a média de satisfação de 

0,3 a menos do que as que não tiveram esse tipo de trauma. Não houve relação entre 

a idade e o nível de satisfação da mulher com o reparo perineal, (p=0,105) (Tabela 11 

e Figura 16).  

 
Tabela 11: Análise da satisfação da mulher em relação ao tipo de reparo perineal, 
idade e grau do trauma perineal, entre seis e oito meses pós-parto, Itapecerica da 
Serra, SP- 2018 
Etapas Tipo de 

reparo 
n Média d.p. Mín. Mediana Máx. valor de p 

* 

1 GE 60 3,40 0,52 2 3 4 Tipo de reparo: 
0,068 

  GC 62 3,30 0,49 2 3 4 
 

2 GE 60 3,20 0,70 1 3 4 Etapas: <0,001  
GC 62 3,11 0,63 1 3 4  

3 GE 60 3,26 0,68 0 3 4 Tipo de reparo vs 
Etapas: 0,318 

  GC 62 3,01 0,75 0 3 4  

4 GE 49 3,49 0,58 2 4 4 Lac. primeiro 
grau: 0,902  

GC 51 3,07 1,05 0 3 4  

5 GE 60 3,56 0,59 1 4 4 Lac. segundo  
grau: 0,183 

  GC 62 3,38 0,66 1 3 4  

6 GE 20 3,40 0,59 2 3 4 EMLD: 0079 

  GC 34 3,35 0,84 0 3,5 4 Idade: 0,105 

*Modelo de efeitos mistos (LMM)/ Fonte: A pesquisadora. 
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 Figura 16: Satisfação da mulher com o tipo de reparo perineal, segundo as etapas 
do estudo, Itapecerica da Serra, SP- 2018 

 
Fonte: A pesquisadora.  

  

Ao observar a satisfação da mulher com o reparo perineal e a dor peineal 

referida pela mulher, verifica-se que a satisfação com o reparo perineal tem relação 

com a intensidade da dor perineal, ou seja, quanto maior a satisfação, menor é a dor 

perineal referida pela mulher (Figura 17).  

Figura 17: Satisfação da mulher com o reparo perineal em relação à intensidade da 
dor perineal entre as etapas, Itapecerica da Serra, SP- 2018 

 
Fonte: A pesquisadora. 
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7 DISCUSSÃO  

A discussão deste estudo segue a seguinte ordem: 7.1 Avaliação da 

intensidade da dor perineal; 7.2 Avaliação da incontinência urinária; 7.3 Avaliação da 

mensuração da força muscular do assoalho pélvico; 7.4 Avaliação da função sexual; 

7.5 Avaliação da satisfação da mulher com o reparo perineal; 7.6 Limitações e 

fortalezas; 7.7 Implicações para a pesquisa e prática.  

Na literatura, não há estudos referentes ao uso de cola cirúrgica no reparo 

perineal após o parto e seus resultados para a mulher em longo prazo. Os estudos 

existentes obtiveram resultados positivos quanto ao tempo de reparo, dor perineal, 

uso de anestésico e satisfação com o reparo perineal (Adoni e Anteby, 1991; 

Rogerson, Mason, Roberts; 2000; Bowen e Selinger, 2002; Mota et al., 2009; Sagei, 

2011; Feigenberg et al., 2014; Seijmonsbergen- Schermers et al., 2015; Chamariya, 

Prasad, Chauhan, 2016; Swenson, 2018; Teixeira, 2018). No entanto, nenhum deles 

verificou outros resultados que influenciam na qualidade de vida da mulher. Sendo 

assim, o presente estudo analisou a dor perineal, a IU, a FMAP, a FS e a satisfação 

da mulher com o reparo perineal após o reparo perineal com cola cirúrgica Glubran 2® 

e com sutura contínua com fio Vicryl®.  

A maioria dos estudos que utilizam a cola cirúrgica para o reparo perineal 

escolheu as colas à base do ácido cianocrilato (Quadro 3), as quais apresentam 

efetividade antimicrobiana e hemostática (Oliveira et al., 2010; Monteiro et al., 2014).   

É importante destacar que os resultados das condições do períneo após o 

reparo do trauma perineal com cola cirúrgica foram comparados à técnica de sutura 

contínua com fio Vicryl®, que atualmente é considerada como padrão ouro para o 

reparo perineal (Kettle, Tohill; 2011; Barros et al., 2011; American College of 

Obstetricians and Gynecologists, 2016; Jenkins, et al., 2019). Sendo assim, os 

resultados apresentados pela cola cirúrgica podem ser vistos de forma mais relevante 

para a prática, uma vez que, tradicionalmente, utiliza-se o fio de sutura catgut com 

pontos intermitentes ou intermitentes e contínuos. 

Nos dois tipos de reparo perineal avaliados no presente estudo, não houve 

diferença em relação aos dados sociodemográficos e de saúde. Os dados 

encontrados são equivalentes aos de outras pesquisas nacionais realizadas com 

puérperas que também apresentaram idade jovem, escolaridade até o ensino médio, 
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cor autorreferida parda, com parceiro, exercendo atividade doméstica e com o IMC 

adequado (IBGE, 2000; Boff et al., 2015; Diniz et al., 2016).  

7.1 AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE DE DOR PERINEAL  

Ambos os tipos de reparo perineal avaliados apresentaram bons resultados em 

relação à intensidade da dor perineal. No entanto, o uso da cola cirúrgica n-butil-2-

cianocrilato (GE) apresentou menor intensidade de dor perineal no decorrer dos 8 

meses pós-parto, confirmando os achados encontrados em pesquisas realizadas 

anteriormente, não somente para o reparo perineal, mas em outras áreas da saúde 

(Dumville et al., 2014; Feigenberg et al., 2014; Elkhateeb et al., 2019; Ananda et al., 

2019).  

 Um dos primeiros estudos encontrados sobre o uso da cola cirúrgica e seus 

resultados perineais é o ensaio clínico de Adoni e Anteby (1991), realizado com 60 

mulheres em Jerusalém. Dividido em três grupos, o estudo teve como objetivo verificar 

o uso da cola Histoacryl® (n-butil-2-cianocrilato) em episiotomia médio-lateral direita 

(EMLD) após o parto. O primeiro grupo era constituído por mulheres que nunca tinha 

tido EMLD e que seriam submetidas ao reparo de EMLD com técnica contínua 

utilizando o fio categut do começo ao fim da sutura. O segundo era formado por 

mulheres que já tinham sido submetidas à EMLD em outro parto e que também seriam 

submetidas ao reparo de EMLD utilizando a mesma técnica do primeiro grupo. E o 

terceiro grupo era submetido ao reparo da EMLD com fio catgut nas camadas mais 

profundas e Histoacryl® para a pele. A análise da dor perineal era realizada no 

segundo dia após o parto através de uma escala enumerada de 1 a 5, em que 1 

significava a menor dor e 5 o máximo de dor perineal.  Em seus resultados, observou-

se que o uso da cola Histoacryl® era de uma técnica simples e que reduzia a dor e 

desconforto perineal nas atividades cotidianas de curto prazo da mulher (p<0,001).  

Houve diferença estatística entre o primeiro e terceiro grupos em cinco variáveis 

analisadas. A dor na região da episiotomia obteve diferença de média entre os grupos 

de 1,35 pontos (média 3,3 para GC vs 1,95 para GE), dor ao sentar-se de 1,85 pontos 

(3,6 GC vs 1,75 GE), dor ao deitar-se de 1,35 pontos (2,35 GC vs 1,0 GE), dor ao 

caminhar de 1 ponto (2,6 GC vs 1,6 Ge) e dor na micção de 0,7 pontos (1,7 GC vs 1,0 

GE). Ao final do estudo, esses autores referiram sobre a importância de novas 
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pesquisas que avaliem as sequelas ou benefícios em longo prazo sobre o uso da cola 

cirúrgica para o reparo perineal.  

Em outro ensaio clínico randomizado com 102 mulheres, já citado na 

Introdução, sobre a eficácia da cola adesiva no reparo de traumas perineais de 

primeiro grau, constatou-se que a cola cirúrgica não somente apresentou resultados 

estéticos e funcionais parecidos com o reparo com fio de sutura, como também obteve 

menor intensidade de dor perineal. Para esse estudo, utilizaram-se o fio Vicryl® e a 

cola octil-2-cianocrilato, visto que a n-butil-2-cianocrilato apresentou relato de ardência 

em mulheres participantes. Para avaliação da dor perineal, foi utilizada uma escala de 

10 pontos por um profissional que desconhecia o material utilizado. Ao analisar a 

intensidade da dor perineal após o procedimento, observou-se significância (p<0,001) 

ao verificar a diferença de 2,42 pontos entre médias de dor perineal entre o grupo 

submetido ao fio de sutura (4,14 de média) e o grupo submetido ao reparo com cola 

cirúrgica (1,72 de média). No entanto, após seis semanas de parto, a diferença de 

média apresentada foi de 0,49 pontos, não obtendo significância (p= 0,240) em 

relação à dor perineal entre o uso do fio (3,76 pontos) ou da cola (3,27 pontos) 

(Feigenberg et al. 2014).   

Em estudo randomizado realizado com 69 mulheres submetidas ao reparo 

perineal de laceração de primeiro grau com fio de sutura ou cola cirúrgica, sendo que 

a proporção era de 2:1, ou seja, 21 mulheres foram submetidas ao reparo com fio de 

sutura e 48 submetidas ao reparo com cola cirúrgica. As mulheres foram avaliadas 

após o reparo perineal e após seis semanas de parto.  Nesse estudo, os autores não 

encontraram diferença significativa na intensidade de dor perineal nos dois tipos de 

reparo perineal (Sageie et al., 2010). 

Swenson et al. (2018) realizaram um ensaio clínico randomizado com o objetivo 

de identificar se há diferença na intensidade da dor perineal da mulher quanto ao 

reparo perineal após o parto, ao utilizar três técnicas para fechamento da pele durante 

o reparo de laceração de segundo grau. O reparo perineal de tecidos profundos foi 

feito por meio da sutura com fio e realizada randomização para saber qual técnica 

seria utilizada para o reparo da pele. O estudo foi realizado com 35 mulheres, sendo 

14 submetidas ao reparo da pele com fio de sutura, 11 que não foram submetidas ao 

reparo da pele e 10 submetidas ao reparo da pele com cola cirúrgica. A dor perineal 

foi verificada após um dia de reparo, duas semanas e seis semanas após o parto. Em 
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seus resultados, observou-se que após duas semanas de reparo perineal a 

intensidade de dor perineal foi maior em mulheres submetidas à sutura com fio (16,2 

± 9,9 ) do que as submetidas à cola cirúrgica (6,4 ± 8,4) ou sem sutura (4,7 ± 5,8), 

obtendo significância (p=0,021). Após seis semanas de reparo perineal, os escores 

de dor permaneciam mais elevados em mulheres submetidas ao fio de sutura do que 

as mulheres que foram submetidas com a cola cirúrgica (p=0,045) e sem sutura 

(p=0,047). Nesse estudo, nenhuma diferença foi verificada em mulheres que tiveram 

o reparo da pele realizado com cola cirúrgica vs sem sutura.   

No entanto, tais como os estudos de Feigenberg et al. (2014) e Sageie et al. 

(2010), o presente estudo também não verificou significância em relação à intensidade 

de dor perineal ao comparar fio de sutura e a cola cirúrgica depois de seis semanas 

após o parto. Nesta pesquisa, comparando o tipo de reparo versus o tempo 

transcorrido, verificou-se que as mulheres que foram submetidas ao uso da cola 

cirúrgica apresentaram menores intensidades de dor perineal, significativamente, do 

que as mulheres que foram submetidas ao uso do fio de sutura. Contudo, ao analisar 

separadamente o tempo transcorrido, verifica-se que entre 50 e 70 dias e entre seis e 

oito meses após o parto a cola cirúrgica e o fio de sutura apresentam a mesma 

intensidade de dor perineal, não sendo esse período o diferencial para a significância 

obtida. Este estudo também demonstra menor valor na média de intensidade de dor 

perineal com o uso da cola cirúrgica quando comparada com o uso do fio, sendo a 

diferença de 0,05 de média entre 50 e 70 dias de reparo perineal (0,08 no GE e 0,13 

no GC). Entre seis e oito meses após o parto, a dor perineal não foi referida entre as 

mulheres participantes.  

O fato de nenhuma mulher referir dor perineal entre seis e oito meses após o 

parto, em ambos os tipos de reparo, pode estar relacionado à pequena quantidade de 

mulheres participantes da pesquisa ou porque esses traumas não eram tão graves ou 

até mesmo pelo grande período transcorrido desde o reparo até a avaliação.  

Em estudo realizado com 451 mulheres com e sem trauma perineal no parto 

vaginal, teve-se como objetivo avaliar a prevalência de dor perineal após o parto. 

Dentre as 451 mulheres, 129 (28,6%) apresentaram períneo íntegro, 168 (37,2%) 

tiveram algum tipo de laceração perineal e 154 (34,1%) foram submetidas à 

episiotomia. A dor perineal foi avaliada no primeiro dia após o parto, em sete dias de 

parto, após sete semanas e seis meses de parto. A prevalência de dor perineal foi 
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encontrada em 88,2% das mulheres no primeiro dia de parto, em 62,3% nos primeiros 

sete dias de parto, 8,0% em sete semanas após o parto e 0,7% em seis meses de 

parto. A dor perineal era maior entre as mulheres submetidas à episiotomia, seguida 

por laceração perineal e por último em mulheres com períneo íntegro (Persico et al., 

2013).  

Outro estudo prospectivo realizado com 114 participantes que teve por objetivo 

identificar a ocorrência de dispareunia, de dor perineal e o processo de cicatrização 

do períneo em mulheres submetidas à episiotomia observou aumento de participantes 

sem dor perineal e redução da intensidade da dor quando comparados os resultados 

aos dois meses e aos seis após o parto. Aos dois meses após o parto, 85 mulheres 

(74,6%) concordaram em participar, sendo que 71 (83,5%) referiam não sentir dor 

perineal, oito mencionaram dor perineal leve (9,4%), cinco relataram dor moderada 

(5,9%), uma dor forte (1,2%) e nenhuma referiu dor insuportável. Aos seis meses, 74 

mulheres (93,7%) não apresentaram dor perineal, uma referiu dor leve (1,3%), duas 

relataram dor moderada (2,4%), uma mencionou dor forte (1,3%) e uma, dor 

insuportável (1,3%) (Silva et al., 2013). Esses resultados diferem um pouco do estudo 

atual, n qual não se verificou dor em nenhuma participante com seis meses de pós-

parto, em ambos os tipos de reparo avaliados. 

Em pesquisa realizada em outra área da saúde, verifica-se o estudo 

prospectivo transversal, realizado com 54 pacientes, que teve como objetivo identificar 

os resultados da fixação da tela com a cola à base do ácido cianocrilato (n-butil-2-

cianocrilato) para a correção de hérnia inguinal. O acompanhamento foi realizado 

durante um período de um a seis meses após o procedimento. Os desfechos avaliados 

foram a dor pós-operatória precoce e de longa duração, sangramento, infecção e 

frequência de recorrência. Em relação à dor pós-operatória, 44,4% dos casos não 

relataram dor, 37% dor leve e 18,6% grau moderado de dor. Quando identificada a 

dor após o período de três a seis meses, 5,6% apresentaram queixa de dor na virilha. 

No entanto, a maioria dos pacientes apresentou resultados satisfatórios, em termos 

de menor dor, e retorno mais rápido às suas atividades normais quando se comparou 

a outras técnicas citadas na literatura (Elkhateeb et al., 2019).   

Em outro estudo prospectivo, comparativo e que teve como objetivo comparar 

a eficácia entre três tipos de reparo cirúrgico: grupo A - reparo com cola cirúrgica octil-

2-cianocrilato; grupo B- reparo com grampos de pele não absorvíveis; e grupo C - 
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reparo com fio de nylon não absorvível (etilon 3-0). Cada grupo continha 30 

participantes em bom estado geral com diagnóstico de hernioplastia inguinal aberta, 

apendicectomia aberta, lipoma e colecistectomia aberta. O método era realizado na 

aproximação da pele. A dor pós-operatória verificada através do EVN foi 

significantemente (p<0,001) menor no reparo com cola cirúrgica em comparação com 

os grupos que utilizaram o grampo ou o fio de sutura. Quanto ao resultado estético 

verificado após sete dias de reparo, um mês e três meses após o reparo cirúrgico, 

demonstrou-se que a cola cirúrgica apresentou melhores resultados estéticos do que 

os dois outros tipos de reparo avaliados (Ananda et al., 2019).   

 Tanto na obstetrícia quanto em outras áreas da saúde, verifica-se que a 

cola cirúrgica obteve melhores resultados ou resultados semelhantes em relação à 

intensidade de dor perineal quando comparada ao fio de sutura ou outro tipo de 

reparo.  

7. 2 AVALIAÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

Na literatura, identifica-se que a prevalência de IU em gestantes é de 18,8 a 

75% e no período puerperal varia entre 6 e 31% (Figueiredo et al., 2008; Rocha et al., 

2017). No presente estudo, a ocorrência de IU após o parto imediato (entre 5,00% no 

GE e  4,84% no GC) está abaixo dos valores apresentados na literatura. Ao verificar 

a ocorrência de IU entre 10 dias de pós-parto (6,04%) até oito meses (18,12%), 

constata-se que os dados encontrados no estudo atual são similares aos encontrados 

em alguns estudos (Sriraumpuch et al., 2014; Zizi et al., 2017) e com menor ocorrência 

do que os encontrados em outro estudo (Rogers et al., 2008). 

Em estudo realizado na Tailândia com 363 mulheres com até seis semanas 

após o parto, certificou-se que a ocorrência de IU no pós-parto é de 17,1%, sendo a 

IU por estresse de 12,1%, a IU de urgência de 0,6% e a IU mista de 4,4% (Sriraumpuch 

et al., 2014).  No Brasil, em estudo transversal aninhado a uma coorte de 128 mulheres 

com o objetivo de analisar a FMAP, a IU e a IA, nos primeiros sete meses após o 

parto, verificou-se que 86 foram avaliadas em até 60 dias após o parto, 38 entre dois 

e quatro meses de pós-parto e quatro retornaram à avaliação entre quatro e sete 

meses após o parto. Em relação à IU, 36,7% referiram IU antes da gestação e 7,8%, 
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IU após o parto, sendo que todas que mencionaram IU após o parto também relataram 

na gestação (Zizi et al., 2017).   

No presente estudo, ao verificar a IU entre os tipos de reparo perineal, 

comprovou-se que o GC obteve menor relato de IU após o parto. Tal resultado pode 

estar relacionado com um menor número de relato de IU na gestação pelas mulheres 

participantes do GC. Estudos referem que a presença de IU na gestação, a 

multiparidade, a idade gestacional no parto quando maior ou igual a 37 semanas e a 

constipação são considerados fatores de risco para a IU no puerpério (Leroy et al., 

2016), assim como em outro estudo, em que os autores concluíram que, entre as 

mulheres que referiram IU após o parto, todas mencionaram ter IU prévia à gestação 

ou durante a gestação (Zizi et al., 2017). 

Quanto ao impacto da IU na qualidade de vida, outros estudos também 

utilizaram o formulário ICIQ-SF para avaliá-lo (Leroy et al., 2012; Zizi et al., 2017). No 

estudo com 128 mulheres, já citado anteriormente, a média de escore ICIQ-SF após 

o parto foi de 9,4 (d.p. 6,0), com mínimo de 3 e máximo de 18, sendo a média do 

escore do ICIQ-SF foi maior entre as mulheres que tiveram parto normal (13,0 d.p 6,4) 

do que entre aquelas que foram submetidas à cesariana (5,8 d. p 2,6) (Zizi et al., 

2017). 

Em outro estudo realizado com 344 mulheres no período de até 90 dias de pós-

parto, identificou-se que o escore médio total do ICIQ-SF foi de 13,9 (d.p.=3,7) e que 

a perda urinária no puerpério, mesmo que pequena, é frequente e seu impacto é 

elevado na vida diária da mulher (Leroy et al., 2012).  Os resultados encontrados no 

presente estudo demonstraram valores melhores do que os apresentados na 

literatura, visto que quanto maior a pontuação do ICIQ-SF, maior é a severidade e o 

impacto da IU na qualidade de vida da mulher (Leroy et al., 2012; Saboia et al, 2017).   

Ao verificar as medidas do ICIQ-SF no presente estudo, observou-se que o GC 

apresentou melhores médias do que no GE (diferença de 0,54 pontos), demonstrando, 

assim, que as mulheres pertencentes ao grupo de reparo com fio de sutura 

apresentaram menor impacto de IU na vida diária da mulher, contudo sem diferença 

significante. Na literatura, não há estudos que comparam o escore de ICIQ-SF entre 

o reparo com fio de sutura e cola cirúrgica.  
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7. 3 AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO 

Alguns autores consideram a importância de mais estudos sobre a mensuração 

da FMAP com o intuito de estabelecer perfil da FMAP no puerpério, uma vez que essa 

mensuração poderá ser utilizada como referência para orientações e precaução de 

transtornos e agravamentos em longo prazo (Riesco et al., 2010).   

No presente estudo, não se constatou significância ao comparar a FMAP em 

mulheres submetidas ao reparo perineal com cola cirúrgica quando comparadas às 

mulheres submetidas ao reparo com fio de sutura. No entanto, verificou-se diferença 

de 4,96 de média entre os dois tipos de reparo, sendo que as mulheres que foram 

submetidas ao uso da cola apresentaram valores maiores da FMAP. 

 Na literatura, não consta estudos sobre a mensuração de FMAP após o reparo 

com cola cirúrgica, não havendo possibilidade de comparação com outros estudos. 

No entanto, ao verificar as médias de FMAP encontradas nesta pesquisa (32,39 

cmH2O no grupo GE vs 27,43 cmH2O no GC), verifica-se que o GE está próximo ao 

encontrado em mulheres que não tiveram traumas perineais no parto e maior do que 

as que tiveram parto normal com trauma perineal, segundo os resultados encontrados 

em outros estudos (Zizi et al. 2017, Oliveira, 2017, Myer et al., 2018).  

Em estudo de Zizi et al. (2017), avaliou-se a FMAP nos primeiros sete meses 

após o parto, verificando que a diferença entre a média de mulheres que tiveram 

períneo íntegro e trauma perineal era de 8,9 pontos. A mensuração foi realizada 

através do perineômetro eletrônico de pressão PeritronTM. Do total de mulheres 

participantes do estudo, 95 (75,4%) foram submetidas à cesariana e apresentaram 

FMAP maior (35,7 cmH2O) do que as 31 mulheres (24,6%) que tiveram parto normal 

(25,8 cmH2O). Dentre as 31 mulheres que tiveram parto normal, 27 (90,3%) 

apresentaram trauma perineal e média de FMAP de 26,6 cmH2O; as 4 (9,7%) que 

tiveram períneo íntegro apresentaram FMAP de 35,5 cmH2O.  

Em relação à diferença entre FMAP e o tipo de parto, em estudo de coorte 

prospectiva com o objetivo de analisar a FMAP de primíparas segundo o tipo de parto, 

entre 50 e 70 dias e entre 170 e 190 dias após o parto, foram recrutadas 251 mulheres, 

sendo que 96 retornaram entre 50 e 70 dias e 54 mulheres entre 170 e 190 dias após 

o parto. A diferença de média entre mulheres que tiveram parto normal e cesariana foi 
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de 1,0 cmH2O (22,0 cmH2O no grupo que teve parto normal e 21,0 cmH2O no grupo 

que foi submetido à cesariana) entre 50 e 70 dias. Entre 170 e 190 dias, a diferença 

encontrada foi de 2,4 cmH2O, menor entre as que foram submetidas à cesariana, 

sendo 26,8 cmH2O entre as que tiveram parto normal e 24,4 cmH2O entre as que 

foram submetidas à cesariana (Oliveira, 2017).  

Contudo, outro estudo de coorte prospectiva realizado com 543 mulheres entre 

5 e 10 anos após o primeiro parto, objetivando estimar a alteração da FMAP em 

mulheres ao longo do tempo e identificar características maternas e obstétricas 

associadas a essa mudança, identificou-se a FMAP por meio de duas mensurações 

ao longo do tempo. Verificou-se que a média da FMAP foi maior entre as mulheres 

que tiveram cesárea (38,5 cmH2O) quando comparadas com mulheres que tiveram 

parto normal (26,0 cmH2O) ou parto fórceps (13,5 cmH2O), obtendo significância 

(p<0,001). As alterações da FMAP foram pequenas no decorrer dos 5 anos (média de 

1,2 cmH2O), demonstrando que mulheres com cesárea anterior tiveram 0,2 cmH2O de 

aumento e aquelas submetidas ao parto normal aumentaram em 4,8 cmH2O e fórceps 

5,0 cmH2O (Myer et al., 2018). 

Leeman et al. (2016) em estudo prospectivo e longitudinal com 448 mulheres 

visando determinar o efeito das lacerações perineais nos resultados da FMAP referiu 

que aos seis meses de pós-parto a FMAP não diferiu entre o grupo de mulheres com 

trauma perineal ou com períneo íntegro ou com trauma perineal superficial. Aos seis 

meses de pós-parto, 335 (74,8%) mulheres retornaram para a consulta. Destas, 118 

(35,22%) apresentavam lacerações perineais profundas e 217 (64,78%), períneo 

íntegro ou trauma perineal superficial. No entanto, ao verificar somente o grupo de 

mulheres que tiveram lacerações profundas (segundo, terceiro ou quarto graus), 

encontrou-se significância, o que demonstrou maior probabilidade em apresentar 

diminuição da FMAP entre as mulheres com lacerações perineais mais profundas.  

O presente estudo também não demonstrou diferença significativa da FMAP 

em relação à idade materna (p=0,552). Esses resultados são condizentes com outros 

estudos que não encontraram associação entre a idade materna e a FMAP (Caroci et 

al. 2010, Gameiro et al. 2011, Mendes et al. 2016). No entanto, estudos com 

resultados contrários a esses são encontrados na literatura, apresentando 

significância entre a diminuição da FMAP e a maior idade materna (Oliveira, 2017, 

Zizzi et al., 2017).   
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7. 4 AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO SEXUAL 

Em estudo transversal realizado com 85 puérperas entre 45 e 180 dias após o 

parto, avaliou-se a FS no puerpério remoto e se comparou a disfunção sexual em 

relação ao tipo de parto. Para isso, foi utilizado o FSFI e considerado o escore 26,55 

para diferenciar mulheres com disfunção sexual e sem disfunção sexual. A amostra 

era constituída por 14 mulheres que tiveram parto normal sem trauma perineal, 16 

com trauma perineal e 48 submetidas à cesárea.  Os resultados demonstram que 

durante a gestação 28 puérperas (35,9%) que tiveram parto normal referiam 

complicações sexuais como dor, baixo libido, medo e fadiga. No puerpério, 29 

mulheres (40,8%) apresentaram alguma queixa, sendo que 24 (80%) relataram 

desconforto no períneo. Quanto ao escore do FSFI, verificou-se que a disfunção 

sexual estava presente em 61(78,2%) das 85 participantes. O escore das puérperas 

de parto vaginal teve média de 22,17, enquanto as mulheres que tiveram cesárea 

tiveram média de 21,12 no escore total do FSFI (Pereira et al., 2018). 

No presente estudo, mesmo não ocorrendo significância entre os tipos de 

reparo e a FS, a média da FS das mulheres submetidas ao uso da cola cirúrgica foi 

maior do que as submetidas ao fio de sutura, ocorrendo diferença entre médias de 

2,71 pontos entre o GE (27,24 de média) e o GC (24,45 de média). Dessa forma, 

mesmo não ocorrendo significância entre os grupos com relação à função sexual, 

constata-se valores mais elevados na FS no grupo submetido ao reparo com cola 

cirúrgica.  

Em estudo observacional com delineamento transversal realizado com 200 

mulheres entre o terceiro e o sexto mês após o parto, foi verificado que 43,5% 

apresentaram disfunção sexual nesse período pós-parto, sendo que 55,5% foram 

submetidas a parto vaginal.  Em relação ao tipo de disfunção sexual, 28,5% (57 

mulheres) apresentaram dispareunia, 16% (32 mulheres) vaginismo, 12,5% (25) 

disfunção do desejo e 8% (16) disfunção no estágio de excitação. Nesse estudo, o 

parto vaginal com sutura representou três vezes mais disfunção sexual quando 

comparado à cesariana (p=0,004) (Holanda et al., 2014).   

Na presente pesquisa, embora não verificada a significância em relação ao tipo 

de reparo perineal e a FS, as médias referentes ao desejo, à excitação, à lubrificação, 



125 
 

ao orgasmo, à satisfação e à dor, avaliadas por meio do FSFI, estiveram maiores entre 

as mulheres do GE do que entre as do GC. Em estudo de coorte prospectiva de Leister 

(2015), a fim de analisar a FS das mulheres desde a gestação até seis meses após o 

parto, foram avaliadas 25 mulheres entre 168 e 208 dias após o parto. Os resultados 

obtidos não apresentaram diferença nos escores da FS das mulheres ao longo dos 

seis meses após o parto (média de 26,5 d.p 5,2), apresentando que as mulheres 

regressam aos seus índices normais de FS no terceiro mês pós-parto. No entanto, 

esse estudo também apresentou que as mulheres na gestação apresentam melhor 

FS do que logo após o parto.  

Neste trabalho, como não foi realizada nenhuma mensuração antes dos seis 

meses de pós-parto, não há como confirmar os achados de Leister (2015). No entanto, 

ao verificar os domínios de forma separada da FSFI, pode-se perceber que Leister 

(2015) obteve média de 3,7 (d.p 1,0) em desejo, 4,2 (d.p 1,0) em excitação, 4,4 (d.p 

1,1) em orgasmo, 4,5 (d.p 1,1) em lubrificação, 4,5 (d.p 1,4) em dor e 4,9 (d.p 1,2) em 

satisfação. Ao comparar os resultados referidos com os do presente estudo, também 

se observa, discretamente, menor escore no domínio desejo no GC (GE com média 

de 3,8 e GC de 3,7), como também maior escore na satisfação no GE (GE com média 

de 5,0 e GC 4,9).  

Em outro estudo realizado com 324 mulheres utilizando o FSFI a fim de 

comparar a FS antes da gestação, depois da primeira relação sexual após o parto e 

um ano após o parto, também não se verificou significância na FS entre as mulheres 

que tiveram parto normal com episiotomia e as que tiveram cesárea (Abd El- Sattar 

Sakna et al., 2018).  No entanto, estudo prospectivo realizado com 269 mulheres 

visando identificar o impacto do tipo de parto na FS com seis meses pós-parto 

constatou que as mulheres submetidas ao parto vaginal com trauma perineal tiveram 

escores menores do que as que tiveram cesariana ou parto normal espontâneo 

(p=0,05) (Barbara et al., 2016).  
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7.5 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DA MULHER SOBRE O REPARO 

PERINEAL  

Existem poucas referências sobre a satisfação da mulher com o reparo perineal 

após o uso de cola cirúrgica (Feigenberg et al., 2014; Teixeira, 2018). Em estudo já 

mencionado na Introdução, ao verificar a satisfação da mulher com o reparo perineal, 

não se encontrou significância entre os tipos de reparo realizado, contudo ambos os 

grupos apresentaram alta satisfação (Feigenberg et al., 2014). Da mesma forma, 

Teixeira (2018) não identificou significância referente à satisfação da mulher com o 

reparo perineal realizado com cola cirúrgica ou com fio de sutura (p=0,15). Tais 

pesquisas confirmam os resultados encontrados no presente estudo, em que a 

satisfação entre os tipos de reparo não obteve significância.  

No presente trabalho, apesar dos resultados das médias da satisfação com o 

reparo perineal e o valor de p estarem bens próximos do que foi encontrado em outros 

estudos, não se encontrou significância. Vale considerar que embora não haja 

diferença significante em relação ao tipo de reparo e à satisfação da mulher, verifica-

se que as mulheres submetidas ao reparo com cola apresentaram, consistentemente, 

valores maiores do que as do grupo com fio de sutura. 

Estudos em outras áreas da saúde relatam significância ao comparar a 

satisfação com o reparo realizado com cola cirúrgica ou com fio de sutura (Souza, 

Briglia, 2011; Martins et al., 2018; Singh et al., 2018). Em estudo retrospectivo que 

utilizou a cola etilcianocrilato para fechamento primário de feridas de pele resultantes 

de excisão de lesões superficiais, identificou-se um alto índice (100%) de satisfação 

dos pacientes submetidos ao reparo com cola cirúrgica (Souza, Briglia, 2011). Outro 

estudo realizado com 10 indivíduos submetidos ao reparo com a cola n-2-butil-

cianocrilato no fechamento de laceração oral, maxilo-facial e de incisões cirúrgicas 

constatou que todos os indivíduos estavam muito satisfeitos com o resultado estético 

do reparo com cola cirúrgica (Singh et al., 2018).  O mesmo resultado foi verificado 

em meta-análise realizada com 15 estudos com o objetivo de avaliar o resultado 

estético do reparo realizado com fio de sutura e cola cirúrgica (Martins et al., 2018), 

reafirmando que o uso de colas, à base de ácido cianocrilato, em pele tem resultados 

estéticos similares ao de sutura com fio (Souza et al., 2007).   
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A imagem corporal é um conceito multidimensional que pode ser compreendida 

como uma representação mental da aparência física de uma pessoa (Cash, Pruzinsky, 

2004; Marques et al., 2016). Quanto mais bela for a região avaliada, mais satisfeito o 

indivíduo estará (Sante, Pasian, 2011). Estudo qualitativo sobre a vivência de 12 

mulheres após traumatismo perineal grave referiu o complexo impacto físico e 

psicossocial enfrentado pelas mulheres em relação à presença do trauma perineal, o 

processo de sutura e o período pós-parto. Os resultados mostraram que ocorre a 

existência de uma separação, ou dualismo, entre a mente e o corpo à medida que o 

funcionamento ou aparência da parte do corpo lesionada se tornava desconhecida. 

Consideram ainda que qualquer mudança no corpo apresenta um desafio para o 

indivíduo em compreender o corpo alterado (Priddis, Dahlen, Schmied, 2013). 

Segundo D' Orsi et al. (2014), a satisfação das mulheres é influenciada por 

expectativas que possuem sobre o atendimento que irão receber, e não somente 

quanto à qualidade da assistência prestada. Sendo assim, não é possível afirmar que 

a satisfação relatada pela mulher no presente estudo é apenas com relação ao reparo 

perineal.  

Sabe-se que a satisfação com o parto é um fenômeno complexo, influenciado 

por muitos fatores, contudo a dor representa uma grande importância. Mulheres que 

vivenciaram menor intensidade de dor no parto e pós-parto referem maior satisfação 

com o parto (Taavoni et al., 2013). Nesta pesquisa, verificou-se associação entre a 

satisfação da mulher com o reparo perineal e a intensidade de dor perineal referida, 

ou seja, quanto menor foi a intensidade de dor perineal referida, maior era a 

satisfação.  

A satisfação da mulher com o seu órgão genital promove uma boa função 

sexual e é influenciada por questões sociais, socioculturais e vivências sexuais 

(Gomes et al., 2016). Na mulher, uma autoimagem genital negativa favorece o 

desenvolvimento de disfunções sexuais e, por outro lado, uma autoimagem genital 

positiva favorece a prevenção desse transtorno sexual (Amorim et al., 2015). No 

presente estudo, constatou-se que um maior índice de função sexual pode estar 

relacionado à maior satisfação da mulher com o reparo perineal.  

O uso de cola à base do ácido cianocrilato se tornou o método de reparo que 

mais satisfaz o usuário devido a sua rápida polimerização, abreviação do tempo 
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cirúrgico e rápida epitelização e queratinização (Souza et al., 2007; Souza, Briglia, 

2011). 

7.7 LIMITAÇÕES E FORTALEZAS 

A limitação encontrada no presente estudo esteve relacionada com o tempo de 

acompanhamento das participantes, pois no decorrer dos oitos meses de 

acompanhamento, verificou-se alta ocorrência de perdas de participantes na pesquisa 

entre a terceira e a sexta etapas. Nesse período, os motivos relacionados às perdas 

foram: 1. Mudança de número de telefone, inviabilizando o contato telefônico; 2. 

Mudança de residência, sendo esta mais afastada do local de estudo; 3. Retorno ao 

trabalho, impossibilitando o retorno ou a visita domiciliar em horários comerciais; 4. 

Desistência de participar da pesquisa por associar que já estavam bem ou que já 

haviam-se passado vários meses não necessitando mais de acompanhamento.  

Em relação às visitas domiciliares, algumas mulheres residiam em locais 

distantes do PSMMZED devido esse serviço acolher gestantes de outros municípios. 

Por vezes, a visita domiciliar era agendada e, ao chegar ao local combinado, a mulher 

não estava em casa ou o endereço cadastrado não era localizado ou até mesmo o 

local residido pela gestante era de difícil acesso, impossibilitando que a pesquisadora 

realizasse a visita.  

Como fortaleza, constatou-se que algumas mulheres retornaram à consulta em 

razão do vínculo realizado com as pesquisadoras no decorrer do estudo. Porém, tal 

vínculo também pode ser considerado uma limitação ao considerar que essa conexão 

pode estar associada a uma alta satisfação da mulher.  

7.8 IMPLICAÇÕES PARA PESQUISA E PRÁTICA 

São escassos os estudos sobre os resultados do uso de cola cirúrgica no reparo 

perineal. Este estudo apresenta-se como base para que outros estudos sejam 

realizados a fim de explorar os resultados encontrados após uso de cola cirúrgica no 

reparo perineal após o parto.  
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Quanto às implicações para a prática, foi verificado que a cola cirúrgica 

apresenta bons resultados após meses de reparo perineal, sendo uma alternativa para 

redução de morbidades maternas. Porém, mais estudos devem ser conduzidos para 

confirmar esses achados. 
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8 CONCLUSÃO  

A cola cirúrgica em comparação com o reparo com fio de sutura com técnica 

contínua, apresentou significantemente menor intensidade de dor perineal e melhores 

médias relacionadas à  FMAP, à FS e à satisfação da mulher com o reparo perineal 

até os 8 meses de parto. A cola cirúrgica pode ser uma opção viável para diminuir os 

resultados negativos decorrentes do reparo perineal após parto normal e aumentar a 

satisfação da mulher.  
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ANEXO 1-TABELA DE RANDOMIZAÇÃO DO ENSAIO CLÍNICO 

Grupos  

1= Grupo experimental -Cola (C);  

 2= Grupo Controle- Sutura Contínua (S)  

1: C 31: S 61: S 91: S 121: S 

2: S 32: C 62: S 92: C 122: C 

3: C 33: C 63: C 93: C 123: S 

4: S 34: S 64: S 94: S 124: S 

5: C 35: S 65: C 95: C 125: C 

6: S 36: C 66: S 96: S 126: S 

7: C 37: C 67: S 97: C 127: C 

8: C 38: C 68: S 98:S 128: S 

9: C 39: S 69:S 99:S 129: C 

10: S 40: C 70: C 100: C 130: C 

11: C 41: C 71: S 101: S 131: S 

12: S 42: C 72: C 102: S 132: S 

13: C 43: C 73: S 103: S 133: C 

14: S 44: S 74: C 104: S 134: S 

15: C 45: S 75: S 105: C 135: C 

16: C 46: C 76: C 106: S 136: C 

17: C 47: S 77: S 107: S 137: S 

18: C 48: C 78: C 108: S 138: C 

19: C 49: C 70: C 109: S 139: C 

20: C 50: C 80: S 110: C 140: S 

21: S 51: S 81: S 111:C  
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ANEXO 3- Female Sexual Function Index 

 

Female Sexual Function Index (FSFI), Índice de Função Sexual Feminina, adaptado 

para o português por Pacagnella et al 2008 

Este questionário pergunta sobre sua vida sexual durante as últimas 4 semanas. Por 

favor, responda às questões de forma mais honesta e clara possível. Suas respostas 

serão mantidas em absoluto sigilo.  

Assinale apenas uma alternativa por pergunta 

Para responder às questões use as seguintes definições: 

Atividade sexual pode incluir afagos, carícias preliminares, masturbação (“punheta”/ 

“siririca”) e ato sexual.  

Ato sexual é definido quando há penetração (entrada) do pênis na vagina. 

Estímulo sexual inclui situações como carícias preliminares com o parceiro, auto-

estimulação (masturbação) ou fantasia sexual (pensamentos) 

Desejo sexual ou interesse sexual é um sentimento que inclui querer ter atividade 

sexual, sentir-se receptiva a uma iniciativa sexual de um parceiro e pensar ou fantasiar 

sobre sexo 

Excitação sexual é uma sensação que inclui aspectos físicos e mentais (pode incluir 

sensações como calor ou inchaço dos genitais, lubrificação – sentir-se 

molhada/”vagina molhada”/”tensão vaginal” – ou contrações musculares). 

 

1. Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você sentiu 

desejo ou interesse sexual? 

(  ) Quase sempre ou sempre 

(  ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo) 

(  ) Algumas vezes (cerca de metade do tempo) 

(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

(  ) Quase nunca ou nunca 

2. Nas últimas 4 semanas, como você avalia o seu grau de desejo ou interesse 

sexual? 
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(  ) Muito alto 

(  ) Alto 

(  ) Moderado 

(  ) Baixo 

(  ) Muito baixo ou absolutamente nenhum 

3. Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você se sentiu 

sexualmente excitada durante a atividade sexual ou ato sexual? 

(  ) Sem atividade sexual 

(  ) Quase sempre ou sempre 

(  ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo) 

(  ) Algumas vezes (cerca de metade do tempo) 

(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

(  ) Quase nunca ou nunca 

4. Nas últimas 4 semanas, como você classificaria seu grau de excitação sexual 

durante a atividade ou ato sexual? 

(  ) Sem atividade sexual 

(  ) Muito alto 

(  ) Alto 

(  ) Moderado 

(  ) Baixo 

(  ) Muito baixo ou absolutamente nenhum 

5. Nas últimas 4 semanas, como você avalia o seu grau de segurança para ficar 

sexualmente excitada durante a atividade sexual ou ato sexual? 

(  ) Sem atividade sexual 

(  ) Segurança muito alta 
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(  ) Segurança alta 

(  ) Segurança moderada 

(  ) Segurança baixa 

(  ) Segurança muito baixa ou sem segurança 

6. Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você ficou 

satisfeita com sua excitação sexual durante a atividade sexual ou ato sexual? 

(  ) Sem atividade sexual 

(  ) Quase sempre ou sempre 

(  ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo) 

(  ) Algumas vezes (cerca de metade do tempo) 

(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

(  ) Quase nunca ou nunca 

7. Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você teve 

lubrificação vaginal (ficou com a"vagina molhada") durante a atividade sexual 

ou ato sexual?  

(  ) Sem atividade sexual 

(  ) Quase sempre ou sempre 

(  ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo) 

(  ) Algumas vezes (cerca de metade do tempo) 

(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

(  ) Quase nunca ou nunca 

8. Nas últimas 4 semanas, como você avalia a sua dificuldade em ter lubrificação 

vaginal (ficar com a "vagina molhada") durante o ato sexual ou a atividades 

sexuais? 

(  ) Sem atividade sexual 

(  ) Extremamente difícil ou impossível 
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(  ) Muito difícil 

(  ) Difícil 

(  ) Ligeiramente difícil 

(  ) Nada difícil 

9. Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você manteve a 

lubrificação vaginal (ficou com a “vagina molhada”) até o final da atividade ou 

ato sexual? 

(  ) Sem atividade sexual 

(  ) Quase sempre ou sempre 

(  ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo) 

(  ) Algumas vezes (cerca de metade do tempo) 

(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

(  ) Quase nunca ou nunca 

10. Nas últimas 4 semanas, qual foi sua dificuldade em manter a lubrificação 

vaginal (“vagina molhada”) até o final da atividade ou ato sexual? 

(  ) Sem atividade sexual 

(  ) Extremamente difícil ou impossível 

(  ) Muito difícil 

(  ) Difícil 

(  ) Ligeiramente difícil 

(  ) Nada difícil 

 

11. Nas últimas 4 semanas, quando teve estímulo sexual ou ato sexual, com que 

frequência (quantas vezes) você atingiu o orgasmo (“gozou”)? 

(  ) Sem atividade sexual 

(  ) Quase sempre ou sempre 
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(  ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo) 

(  ) Algumas vezes (cerca de metade do tempo) 

(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

(  ) Quase nunca ou nunca 

12. Nas últimas 4 semanas, na atividade sexual ou quando sexualmente 

estimulada, qual foi o grau de dificuldade para atingir o orgasmo (clímax)? 

(  ) Sem atividade sexual 

(  ) Extremamente difícil ou impossível 

(  ) Muito difícil 

(  ) Difícil 

(  ) Ligeiramente difícil 

(  ) Nada difícil 

13. Nas últimas 4 semanas, o quanto você ficou satisfeita com sua capacidade 

de atingir o orgasmo (“gozar”) durante a atividade ou ato sexual? 

(  ) Sem atividade sexual 

(  ) Muito satisfeita 

(  ) Moderadamente satisfeita 

(  ) Quase igualmente satisfeita e insatisfeita 

(  ) Moderadamente insatisfeita 

(  ) Muito insatisfeita 

14. Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve satisfeita com a proximidade 

emocional entre você e seu parceiro(a) durante a atividade sexual? 

(  ) Sem atividade sexual 

(  ) Muito satisfeita 

(  ) Moderadamente satisfeita 
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(  ) Quase igualmente satisfeita e insatisfeita 

(  ) Moderadamente insatisfeita 

(  ) Muito insatisfeita 

 

15. Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve satisfeita com o 

relacionamento sexual entre você e seu parceiro(a)? 

(  ) Muito satisfeita 

(  ) Moderadamente satisfeita 

(  ) Quase igualmente satisfeita e insatisfeita 

(  ) Moderadamente insatisfeita 

(  ) Muito insatisfeita 

16. Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve satisfeita com sua vida sexual 

de um modo geral? 

(  ) Muito satisfeita 

(  ) Moderadamente satisfeita 

(  ) Quase igualmente satisfeita e insatisfeita 

(  ) Moderadamente insatisfeita 

(  ) Muito insatisfeita 

17. Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você sentiu 

desconforto ou dor durante a penetração vaginal? 

(  ) Não tentei ter relação 

(  ) Quase sempre ou sempre 

(  ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo) 

(  ) Algumas vezes (cerca de metade do tempo) 

(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 
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(  ) Quase nunca ou nunca 

18. Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você sentiu 

desconforto ou dor após a penetração vaginal? 

(  ) Não tentei ter relação 

(  ) Quase sempre ou sempre 

(  ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo) 

(  ) Algumas vezes (cerca de metade do tempo) 

(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

(  ) Quase nunca ou nunca 

19. Nas últimas 4 semanas, como você classificaria seu grau de desconforto ou 

dor durante ou após a penetração vaginal? 

(  ) Não tentei ter relação  

(  ) Muito alto 

(  ) Alto 

(  ) Moderado 

(  ) Baixo 

(  ) Muito baixo ou absolutamente nenhum 
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ANEXO 4-  AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO 5- APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA DO ESTUDO 

TRANSVERSAL 
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APÊNDICE 1-  INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

GRUPO:  1 (    ) cola cirúrgica                                              Número do Prontuário: 

_____________ 

GRUPO: 2 (    ) sutura contínua 

 

Identificação 

Nome: 

___________________________________________________________________

__ 

Endereço:___________________________________________________________

_______ 

Telefone: ________________________________________ 

Idade Materna:  [            ] anos  

Idade gestacional: [             ] semanas  

Escolaridade:  

0: nenhuma                                                                   4 Ensino Superior incompleto 

1: Ensino fundamental incompleto                              5 Ensino Superior completo 

2: Ensino médio incompleto                                        6 Pós-graduação incompleta 

3: Ensino médio Completo                                          7 Pós-graudação completa 

Ocupação:  (     ) Do lar     (    ) Estudante      (      ) Trabalho remunerado 

Cor:  

(        ) preta                                                                  (       ) branca 

(        ) amarela, origem oriental                                   (       ) indígena 

(        ) parda/mulata                                                      (      ) outra.  

Situação conjugal:  (    ) com parceiro     (      ) sem parceiro  

 

Dados do Parto:  

Data do Parto:_______________ Hora: _______________ 

Condições do Períneo  

(     ) laceração de 1º grau                  (       ) laceração de 2º grau             (          ) EMLD 

Local do trauma perineal 

(     ) Fúrcula  

(     ) vestíbulo D  
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(     ) vestíbulo E 

(     ) mucosa vaginal  

(     ) pequeno lábio D 

(     ) pequeno lábio E 

(     ) outra região: _____________________________ 

 

ENTRE 50 A 70 DIAS PÓS-PARTO 

Data da coleta:_________________hora:_________________________ 

ENTREVISTA 

Sintoma do trato geniturinário prévio ou atual: 

( ) ITU 

( ) IU 

( ) IA 

 ( ) dispareunia 

( ) outro. Especificar: ____________________________________________  

Dor perineal referida:  

 

               0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

Sem dor              Pior dor 

possível 

 

Desconforto referido pelo reparo perineal:  

 

               0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

Sem desconforto              Pior 

desconforto 

              possível 

 

Satisfação referida pelo reparo perineal: 

Qual seu nível de satisfação com o reparo perineal? 
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Muito 

insatisfeita 

Insatisfeita Indiferente Satisfeita Muito 

Satisfeita 

 

Utilização de analgésico no pós-parto: 

( ) sim 

(     ) não  

Deixe sua opinião quanto ao reparo do períneo: 

_________________________________ 

 

ENTRE SEIS A OITO MESES APÓS O PARTO 

Data da coleta:_________________hora:_________________________ 

1ª parte: DADOS COLETADOS NO BANCO DE DADOS DO ECC 

ENTREVISTA  

Sintoma do trato geniturinário prévio ou atual: 

( ) ITU 

( ) IU 

( ) IA  

 ( ) dispareunia 

( ) outro. Especificar: ____________________________________________  

Dor perineal referida:  

 

               0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

Sem dor              Pior dor 

possível 

 

Desconforto referido pelo reparo perineal:  

 

               0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

Sem desconforto              Pior 

desconforto 

              possível 

 



176 

Satisfação referida pelo reparo perineal: 

Qual seu nível de satisfação com o reparo perineal? 

Muito 

insatisfeita 

Insatisfeita Indiferente Satisfeita Muito 

Satisfeita 

 

Utilização de analgésico no pós-parto: 

( ) sim 

(     ) não  

Deixe sua opinião quanto ao reparo do períneo: 

__________________________________ 

 

2º parte: ENTREVISTA E AVALIAÇÃO REALIZADO PARA ESTE ESTUDO 

1. Avaliação da função sexual da mulher utilizando o FSFI 

2. Avaliação da ocorrência de IU utilizando o ICIQ-FS 

3. Avaliação da IA; 

3.1  Incontinência de flatos  

 (       ) não  

 (       ) somente durante a gravidez  

 (       ) antes da gestação e que persiste até hoje 

 

3.2 Incontinência fezes 

  (       ) não  

 (       ) somente durante a gravidez  

 (       ) antes da gestação e que persiste até hoje 

  

4. Avaliação da força muscular do assoalho pélvico utilizando o 

perineômetro PeritronTM. 

Mensuração da FMAP durante uma contração voluntária:  

  1ª. Sessão:______________ cmH2O 

2ª. Sessão:______________ cmH2O 

3ª. Sessão: ______________ cmH2O 

Maior Valor da FMAP: ______ cmH2O 
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APÊNDICE 2- APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP
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APÊNDICE 3-  AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS DO 

ENSAIO CLÍNICO 
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APÊNDICE 4 – AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS DO 

ESTUDO TRANSVERSAL 

 
AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RESGISTRO NO BANCO DE DADOS DO 

ESTUDO “Dor perineal, cicatrização e satisfação da mulher no pós-parto com o 

reparo perineal com cola cirúrgica e fio de sutura: estudo transversal”. 
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APÊNDICE 5- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

(Participante maior de 18 anos de idade) 

 Eu, Wesllanny Sousa Brunelli, enfermeira obstétrica e aluna do curso de Pós-

Graduação, nível mestrado, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 

estou realizando a pesquisa “AVALIAÇÃO DOS DESFECHOS PERINEAIS APÓS O 

REPARO DE LACERAÇÕES DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS COM COLA 

CIRÚRGICA OU FIO DE SUTURA APÓS O PARTO”. Esta pesquisa pretende saber 

se o uso de cola cirúrgica no reparo perineal promoveu menor dor no períneo, menor 

desconforto e maior satisfação em comparação a sutura com fio e agulha após 50 a 

70 dias e entre seis a oito meses após o parto. Outro objetivo é comparar a ocorrência 

de incontinência urinária e anal, satisfação com a função sexual e valor da força 

muscular perineal entre seis a oito meses após o parto em mulheres que tiveram o 

reparo perineal realizado com fio de sutura ou com cola cirúrgica.  

Convido você, 

____________________________________________________, a participar da 

pesquisa como voluntária. Caso desejar participar, você será incluída nesta pesquisa 

entre 50 a 70 dias e seis a oito meses pós-parto. Para isso, você deverá estar 

participando da pesquisa da Drª Adriana Caroci Becker “ENSAIO CLÍNICO SOBRE O 

USO DE COLA CIRÚRGICA NO REPARO DE EPISIOTOMIAS E LACERAÇÕES 

PERINEAIS”. Alguns dos seus dados serão retirados da pesquisa da Drª Adriana 

Caroci Becker e incluídos nesta pesquisa.  

Caso você não retorne em duas consultas agendadas, entre 50 a 70 dias após 

o parto, pela pesquisa da Drª Adriana Caroci Becker ou não autorize a consulta em 

domicílio, será realizado uma entrevista por telefone com duração, aproximada, de 5 

minutos para que você nos relate a intensidade de dor, desconforto e satisfação 

quanto ao método de reparo.  

Aos seis a oito meses após o parto, além da avaliação de dor, desconforto 

perineal e satisfação com o reparo perineal, verificados na consulta de retorno, será 

realizado através de um questionário a avaliação da ocorrência de incontinência 

urinária e anal, e avaliação da função sexual. A avaliação da força muscular perineal 

será realizada por um aparelho que medirá o quanto você consegue contrair o canal 

1/3 



186 
 

vaginal. A consulta realizada entre seis e oito meses de parto terá duração de 20 

minutos. 

Não haverá custo e nem pagamento pela participação. Porém, nos dias em que 

for solicitada sua presença está garantido a você e ao seu acompanhante o 

ressarcimento de despesas tais como transportes e alimentação, caso refiram 

necessidade. Haverá indenização diante de eventuais danos decorrentes da 

pesquisa. 

Participando desta pesquisa você contribuirá para o avanço do conhecimento 

sobre a saúde maternal e a qualidade do atendimento no parto, beneficiando as 

mulheres que passarão pela mesma situação. O benefício esperado é que a cola 

cirúrgica cause menos dor perineal, menor desconforto, menor incontinência anal e 

retal, maior força muscular, maior satisfação com o resultado do reparo e maior 

satisfação com a função sexual. 

Pode ocorrer algum constrangimento na entrevista e ou dor na avaliação da 

força muscular perineal. Se durante a entrevista e/ou exame para avaliação da força 

muscular você tiver algum desconforto e constrangimento, será oferecido 

acolhimento, respeitando o seu desejo de aceitar ou não responder as perguntas e de 

não ser examinada para avaliação da força muscular. Independente da entrevista ou 

exame, você terá garantia de assistência e de cuidados oferecidos pela pesquisadora 

e por esta maternidade. Você também terá a garantia de assistência integral e gratuita 

pelo tempo que for necessário em caso de dados decorrentes direta e indiretamente 

da sua participação no estudo.  

Você tem direito de receber informações e esclarecimentos de dúvidas em 

qualquer momento que desejar durante a pesquisa e tem a liberdade para recusar a 

participar, de retirar seu consentimento ou interromper a participação em qualquer 

momento, sem acarretar prejuízo no seu atendimento nesta unidade.  

Os resultados da pesquisa serão transformados em trabalhos científicos e 

apresentados em congressos e revistas da área da saúde. O seu nome não será 

identificado na divulgação dos resultados da pesquisa, pois as suas respostas e 

medidas da força muscular perineal serão analisadas em conjunto com as de outras 

participantes. Os dados dessa pesquisa serão guardados pela pesquisadora.  
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Você terá acesso à pesquisadora em qualquer etapa do estudo, que poderá ser 

encontrada no endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419- Cerqueira César- 

São Paulo/SP, por telefone (11) 985302097, ou e-mail: wesllanny@usp.br. Para 

alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos desta pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP, 

situado no endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - Cerqueira César- São 

Paulo/SP CEP.: 05403-000; telefone (11) 3061-8858; e-mail: cepee@usp.br.  

Caso você concorde em participar, rubrique a primeira página e assine este 

documento em duas vias autorizando dessa forma que os dados colhidos sejam 

utilizados nesta pesquisa. Você receberá uma via e a outra ficará guardada com a 

pesquisadora.  

Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução n.466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que aprova as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

Itapecerica da Serra, ____ de __________________ de 

_________ 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura da Participante 

 __________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora  

 

3/3 

mailto:wesllanny@usp.br
mailto:cepee@usp.br


 

 

 



189 

 

APÊNDICE 6- TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Participante menor de 18 anos de idade) 

 Eu, Wesllanny Sousa Brunelli, enfermeira obstétrica e aluna do curso de Pós-

Graduação, nível mestrado, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 

estou realizando a pesquisa “AVALIAÇÃO DOS DESFECHOS PERINEAIS APÓS O 

REPARO DE LACERAÇÕES DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS COM COLA 

CIRÚRGICA OU FIO DE SUTURA APÓS O PARTO”. Esta pesquisa pretende saber 

se o uso de cola cirúrgica no reparo perineal promoveu menor dor no períneo, menor 

desconforto e maior satisfação em comparação a sutura com fio e agulha após 50 a 

70 dias e entre seis a oito meses após o parto. Outro objetivo é comparar a ocorrência 

de incontinência urinária e anal, satisfação com a função sexual e valor da força 

muscular perineal entre seis a oito meses após o parto em mulheres que tiveram o 

reparo perineal realizado com fio de sutura ou com cola cirúrgica.  

Convido você, 

____________________________________________________, a participar da 

pesquisa como voluntária. Caso desejar participar, você será incluída nesta pesquisa 

entre 50 a 70 dias e seis a oito meses pós-parto. Para isso, você deverá estar 

participando da pesquisa da Drª Drª Adriana Caroci Becker “ENSAIO CLÍNICO 

SOBRE O USO DE COLA CIRÚRGICA NO REPARO DE EPISIOTOMIAS E 

LACERAÇÕES PERINEAIS”. Alguns dos seus dados serão retirados da pesquisa da 

Drª Adriana Caroci Becker e incluídos nesta pesquisa.  

Caso você não retorne em duas consultas agendadas, entre 50 a 70 dias após 

o parto, pela pesquisa da Drª Adriana Caroci Becker ou não autorize a consulta em 

domicílio, será realizado uma entrevista por telefone com duração, aproximada, de 5 

minutos para que você nos relate a intensidade de dor, desconforto e satisfação 

quanto ao método de reparo.  

Aos seis a oito meses após o parto, além da avaliação de dor, desconforto 

perineal e satisfação com o reparo perineal, verificados na consulta de retorno, será 

realizado através de um questionário a avaliação da ocorrência de incontinência 

urinária e anal, e avaliação da função sexual. A avaliação da força muscular perineal 

será realizada por um aparelho que medirá o quanto você consegue contrair o canal 

vaginal. A consulta realizada entre seis e oito meses de parto terá duração de 20 

minutos. 
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Não haverá custo e nem pagamento pela participação. Porém, nos dias em que 

for solicitada sua presença está garantido a você e ao seu acompanhante o 

ressarcimento de despesas tais como transportes e alimentação, caso refiram 

necessidade. Haverá indenização diante de eventuais danos decorrentes da 

pesquisa. 

Participando desta pesquisa você contribuirá para o avanço do conhecimento 

sobre a saúde maternal e a qualidade do atendimento no parto, beneficiando as 

mulheres que passarão pela mesma situação. O benefício esperado é que a cola 

cirúrgica cause menos dor perineal, menor desconforto, menor incontinência anal e 

retal, maior força muscular, maior satisfação com o resultado do reparo e maior 

satisfação com a função sexual. 

Pode ocorrer algum constrangimento na entrevista e ou dor na avaliação da 

força muscular perineal. Se durante a entrevista e/ou exame para avaliação da força 

muscular você tiver algum desconforto e constrangimento, será oferecido 

acolhimento, respeitando o seu desejo de aceitar ou não responder as perguntas e de 

não ser examinada para avaliação da força muscular. Independente da entrevista ou 

exame, você terá garantia de assistência e de cuidados oferecidos pela pesquisadora 

e por esta maternidade. Você também terá a garantia de assistência integral e gratuita 

pelo tempo que for necessário em caso de dados decorrentes direta e indiretamente 

da sua participação no estudo.  

Você tem direito de receber informações e esclarecimentos de dúvidas em 

qualquer momento que desejar durante a pesquisa e tem a liberdade para recusar a 

participar, de retirar seu consentimento ou interromper a participação em qualquer 

momento, sem acarretar prejuízo no seu atendimento nesta unidade.  

Os resultados da pesquisa serão transformados em trabalhos científicos e 

apresentados em congressos e revistas da área da saúde. O seu nome não será 

identificado na divulgação dos resultados da pesquisa, pois as suas respostas e 

medidas da força muscular perineal serão analisadas em conjunto com as de outras 

participantes. Os dados dessa pesquisa serão guardados pela pesquisadora.  

Você terá acesso à pesquisadora em qualquer etapa do estudo, que poderá ser 

encontrada no endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419- Cerqueira César- 

São Paulo/SP, por telefone (11) 985302097, ou e-mail: wesllanny@usp.br. Para 

2/3 

mailto:wesllanny@usp.br


191 

 

alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos desta pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP, 

situado no endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419- Cerqueira César- São 

Paulo/SP CEP.: 05403-000; telefone (11) 3061-8858; e-mail: cepee@usp.br.  

Caso você concorde em participar, rubrique a primeira página e assine este 

documento em duas vias autorizando dessa forma que os dados colhidos sejam 

utilizados nesta pesquisa. Você receberá uma via e a outra ficará guardada com a 

pesquisadora.  

Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução n.466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que aprova as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

Itapecerica da Serra, ____ de __________________ de 

_________ 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura da Participante 

 __________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora  
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APÊNDICE 7- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

(Responsável legal por menor de 18 anos de idade) 

 Eu, Wesllanny Sousa Brunelli, enfermeira obstétrica e aluna do curso de Pós-

Graduação, nível mestrado, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 

estou realizando a pesquisa “AVALIAÇÃO DOS DESFECHOS PERINEAIS APÓS O 

REPARO DE LACERAÇÕES DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS COM COLA 

CIRÚRGICA OU FIO DE SUTURA APÓS O PARTO”. Esta pesquisa pretende saber 

se o uso de cola cirúrgica no reparo perineal promoveu menor dor no períneo, menor 

desconforto e maior satisfação em comparação a sutura com fio e agulha após 50 a 

70 dias e entre seis a oito meses após o parto. Outro objetivo é comparar a ocorrência 

de incontinência urinária e anal, satisfação com a função sexual e valor da força 

muscular perineal entre seis a oito meses após o parto em mulheres que tiveram o 

reparo perineal realizado com fio de sutura ou com cola cirúrgica.  

Você está sendo solicitado a autorizar a participação da menor 

____________________________________________________, a participar da 

pesquisa como voluntária. Caso ela desejar participar, ela será incluída nesta 

pesquisa entre 50 a 70 dias e seis a oito meses pós-parto. Para isso, ela deverá estar 

participando da pesquisa da Drª Adriana Caroci Becker “ENSAIO CLÍNICO SOBRE O 

USO DE COLA CIRÚRGICA NO REPARO DE EPISIOTOMIAS E LACERAÇÕES 

PERINEAIS”. Alguns dos seus dados serão retirados da pesquisa da Drª Adriana 

Caroci Becker e incluídos nesta pesquisa.  

Caso ela não retorne em duas consultas agendadas, entre 50 a 70 dias após o 

parto, pela pesquisa da Drª Adriana Caroci Becker ou não autorize a consulta em 

domicílio, será realizado uma entrevista por telefone com duração, aproximada, de 5 

minutos para que ela nos relate a intensidade de dor, desconforto e satisfação quanto 

ao método de reparo.  

Aos seis a oito meses após o parto, além da avaliação de dor, desconforto 

perineal e satisfação com o reparo perineal, verificados na consulta de retorno, será 

realizado através de um questionário a avaliação da ocorrência de incontinência 

urinária e anal, e avaliação da função sexual. A avaliação da força muscular perineal 

será realizada por um aparelho que medirá o quanto você consegue contrair o canal 
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vaginal. A consulta realizada entre seis e oito meses de parto terá duração de 20 

minutos. 

Não haverá custo e nem pagamento pela participação dela. Porém, nos dias 

em que for solicitada a presença dela, está garantido a ela e ao seu acompanhante o 

ressarcimento de despesas tais como transportes e alimentação, caso refiram 

necessidade. Haverá indenização diante de eventuais danos decorrentes da 

pesquisa. 

Participando desta pesquisa ela contribuirá para o avanço do conhecimento 

sobre a saúde maternal e a qualidade do atendimento no parto, beneficiando as 

mulheres que passarão pela mesma situação. O benefício esperado é que a cola 

cirúrgica cause menos dor perineal, menor desconforto, menor incontinência anal e 

retal, maior força muscular, maior satisfação com o resultado do reparo e maior 

satisfação com a função sexual. 

Pode ocorrer algum constrangimento na entrevista e ou dor na avaliação da 

força muscular perineal. Se durante a entrevista e/ou exame para avaliação da força 

muscular ela tiver algum desconforto e/ou constrangimento, será oferecido 

acolhimento, respeitando o desejo dela de aceitar ou não responder as perguntas e 

de não ser examinada para avaliação da força muscular. Independente da entrevista 

ou exame, ela terá garantia de assistência e de cuidados oferecidos pela 

pesquisadora e por esta maternidade. Ela também terá a garantia de assistência 

integral e gratuita pelo tempo que for necessário em caso de dados decorrentes direta 

e indiretamente da sua participação no estudo.  

Você tem direito de receber informações e esclarecimentos de dúvidas em 

qualquer momento que desejar durante a pesquisa e tem a liberdade para recusar a 

participar, de retirar seu consentimento ou interromper a participação em qualquer 

momento, sem acarretar prejuízo no seu atendimento nesta unidade.  

Os resultados da pesquisa serão transformados em trabalhos científicos e 

apresentados em congressos e revistas da área da saúde. O nome dela não será 

identificado na divulgação dos resultados da pesquisa, pois as suas respostas e 

medidas da força muscular perineal serão analisadas em conjunto com as de outras 

participantes. Os dados dessa pesquisa serão guardados pela pesquisadora.  
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Você terá acesso à pesquisadora em qualquer etapa do estudo, que poderá ser 

encontrada no endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419- Cerqueira César- 

São Paulo/SP, por telefone (11) 985302097, ou e-mail: wesllanny@usp.br. Para 

alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos desta pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP, 

situado no endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419- Cerqueira César- São 

Paulo/SP CEP.: 05403-000; telefone (11) 3061-8858; e-mail: cepee@usp.br.  

Caso você concorde em consentir a participação, rubrique a primeira página e 

assine este documento em duas vias autorizando dessa forma que os dados colhidos 

sejam utilizados nesta pesquisa. Você receberá uma via e a outra ficará guardada 

com a pesquisadora.  

Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução n.466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que aprova as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

Itapecerica da Serra, ____ de __________________ de 

_________ 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura da Responsável legal 

 __________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora  
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