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RESUMO:  

A episiotomia é um corte cirúrgico na região do períneo para aumentar a abertura 

vaginal durante o parto. Segundo a OMS, é indicada para acelerar o parto diante 

do sofrimento fetal, em caso de progressão insuficiente do parto e de lesões que 

possam lacerar a vagina e ânus. O objetivo do resumo é avaliar a frequência da 

realização da episiotomia e dos cuidados com a episiotomia nas puérperas 

atendidas no Projeto Consulta de Enfermagem no Pré-natal e Puerpério. A pesquisa foi 

realizada em Hospital de referência para o parto da rede pública de saúde da cidade de 

Ponta Grossa – PR, através de entrevista estruturada com 200 mulheres no período 

puerperal entre os meses de Março e Novembro de 2013. A análise dos dados deu-se 

por estatística descritiva com os valores expressos em frequências simples. Das 

mulheres entrevistadas, 67,5% (n=135) realizaram parto vaginal, destas 74% 

(n=100) foram submetidas a episiotomia, das quais 85% (n=85) estavam em 

processo de cicatrização e 15% (n=15) inflamadas. Portanto cabe aos 

profissionais de saúde orientar as puérperas sobre a importância da higienização 

e cuidados com o processo de cicatrização da episiotomia. 
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