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RESUMO 
A gestação, parto e nascimento é um processo fisiológico do corpo da mulher, não 

necessitando de intervenções tecnológicas pois trata-se de algo da natureza 

humana. Objetivou-se identificar o percentual de mulheres que tiveram parto normal 

com episiotomia atendidas no Projeto Consulta Puerperal de Enfermagem (CPE). 

Estudo quantitativo, descritivo de campo, de entrevista estruturada com 281 

mulheres no período puerperal entre os meses de Março e Novembro de 2011. A 

análise dos dados deu-se por estatística descritiva com os valores expressos em 

frequências simples. Resultou que, das 281 mulheres atendidas, 195 (69,39%) 

tiveram parto normal e 86 (30,61%) parto cesárea. Revela-se que, das 195 mulheres 

de parto normal, 162 (83,07%) tiveram intervenção da episiotomia. Salienta-se que a 

assistência humanizada ao parto não usa como rotina a episiotomia, e sim quando 

for necessária, visando o parto e nascimento salutar ao binômio mãe/bebê, por isso 

deve-se identificar a real necessidade de intervenções durante o parto. 
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