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Objetivos 

Identificar a ocorrência e a intensidade de 
dispareunia e de dor perineal em mulheres 
submetidas à episiotomia no parto normal e as 
alterações na cicatrização perineal relatadas 

pelas participantes com 2 e 6 meses pós-parto. 

Métodos/Procedimentos 

Estudo longitudinal com coleta de dados 
prospectiva, que deu continuidade ao ensaio 
clínico randomizado controlado sobre a eficácia 
do laser em baixa intensidade na redução da 
dor perineal após o parto normal com 
episiotomia médio-lateral direita. Participaram 
desse ensaio 114 puérperas, aleatoriamente 
divididas em 3 grupos, Vermelho e 
Infravermelho (irradiados com laser de 
comprimento de onda vermelho e infravermelho 
na episiotomia, respectivamente) e Controle, 
sem irradiação [1]. Os dados foram coletados 
por contato telefônico, utilizando-se escala 
numérica (0-10) para verificar a intensidade da 
dor perineal e da dispareunia. Pela análise 
prévia dos dados verificou-se necessidade de 
prolongar o acompanhamento e avaliar a 
cicatrização da episiotomia. Assim, aos seis 
meses foram repetidas as perguntas e, pedia-
se para a mulher olhar a região perineal com 
espelho com a finalidade de identificar 
alterações na cicatrização, como deiscência, 
fibrose e alterações de sensibilidade e na 
coloração da pele. Em ambas as etapas, as 
mulheres foram informadas que eram livres 
para recusar a participação. 
  

Resultados 
 

Houve perda de seguimento de 29 mulheres 
aos dois meses (n=85) e de mais 6 aos seis 

meses (n=79). Entre as características das 
puérperas a maioria era jovem, nulípara, 

tinha companheiro e não era tabagista. 
Verificou-se incidência de 16,5% de dor 
perineal aos 2 meses e de 6,3% aos 6 
meses, sendo a maioria de intensidade leve a 
moderada. Apenas uma mulher ainda referiu 
dor insuportável aos 6 meses, o que não 

ocorreu na etapa anterior. Aos 2 meses, 65,9% 
das mulheres já tinham reiniciado a 
atividade sexual e, com 6 meses, 91,1% 
delas. Os dados mostraram que aos dois 
meses 69,7% das participantes referiram 
dispareunia e aos seis meses essa 
porcentagem diminuiu para 29,2%. Observou-
se queda em todos os escores da intensidade 
de dispareunia, inclusive entre aquelas que 
referiram dor insuportável, passando de 5,3% 
para 1,4%. Considerando os grupos do ensaio 
clínico da 1ª. etapa, observou-se que houve 
quase o dobro na frequência de dispareunia no 
grupo controle comparado aos grupos de laser 
vermelho e infravermelho, aos seis meses. Por 
outro lado, a fibrose e a maior sensibilidade no 
local foram as alterações na cicatrização mais 
referidas, independente do grupo (53,8% e 
35,9%, respectivamente).  

Conclusões 

Problemas como dor perineal e a dispareunia 
são morbidades frequentes no pós-parto. 
Acompanhar a cicatrização da episiotomia é 
importante, pois nesse período, quase metade 
das participantes referiram alguma alteração na 
cicatrização, mesmo com 6 meses após parto 
normal.  
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