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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Atualmente, o parto vertical vem conquistando a simpatia de muitas 
mulheres. Muitos estudos têm sido realizados com o objetivo de comparar as vantagens e 

desvantagens para a parturiente e o RN nos partos vertical e horizontal. OBIETIVOS: 
Comparar a incidência e o grau das lacerações perineais em multíparas que adotaram a 

posição vertical ou a posição horizontal durante o período expulsivo, levando em 
consideração os diferentes valores de paridade. MÉTODO: Dos registros hospitalares da 
Maternidade HU/UF SC, selecionaram-se as multíparas que tiveram parto entre 1° de 

janeiro e 30 de junho de 2001, sendo excluídas as pacientes que apresentaram RN 
prematuros, RN PIG, RN GIG, fetos em apresentação anômala, partos sob analgesia ou 
com uso de fórceps. RESULTADOS: Das 204 pacientes incluídas no estudo, 116 (56,86%) 
tiveram partos verticais e 88 (43,14%), partos horizontais. Maior freqüência de lacerações 
perineais foi observada em partos verticais (risco duas vezes maior) e, também, em 
pacientes com baixa paridade (2 partos). Destas pacientes, 71,87% tiveram lacerações 
perineais em partos verticais. Em paridades elevadas (2 4), as incidências de lacerações 
perineais em partos verticais e horizontais foram semelhantes. Não houve lacerações de 3° e 

4° graus. Não foi observado associação estatisticamente significativa entre gravidade de 
lacerações perineais e posição de parto. CONCLUSÕES: Em pacientes com baixa paridade, 
há maior incidência de lacerações perineais no parto vertical e não há associação entre o 

grau de lacerações perineais e a posição de parto.
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SUMMARY 

BACKGROUND: Nowadays, the upright position of delivery is making the womenas 

liking. Many studies are developed to evaluate the advantages and disadvantages of upright 
or supine position to the parturients and their babies. OBJECTIVES: To compare the 
incidence and the severity of perineal lacerations in multiparous who adopted upright or 
supine position of delivery during the expulsive period, considering the differents values of 

parity. METHODS: Multiparous women who delivered between Jan 1” and Jun 30th of the 
year 2001 were selected from the delivery database of Matemidade HU/UF SC. Premature 
newboms, small newboms, large newborns, pelvic presentation, delivery with analgesia or 

forceps use were excluded from this study. RESULTS: Of 204 patients included in this 
study, 116 (56,86%) adopted the upright position and 88 (43,14%), the supine position. 

Major frequency of perineal lacerations ocurred in upright position (risk twice more than in 
supine position) and in patients with low parity (64,76%). From these patients (51,47% of 
total), 71,87% had perineal lacerations in upright position. In elevated parities (2 4), the 
incidences of perineal lacerations in upright and supine position were similar. There were 

no third or fourth degree perineal lacerations. It was not observed significant estatistic 

association between severity of perineal lacerations and position of delivery. 

CONCLUSIONS: In patients with low parity, there was higher incidence of perineal 
lacerations in the upright position and there is not association between the severity of 

perineal lacerations and the position of delivery.
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1.INTRo1›UÇÃo 

Durante muitos anos, a mulher primitiva adotou a posição que lhe parecia mais confortável 

no segmndo estágio do trabalho de parto* Posteriormente, as mulheres ocidentais passaram a 

utilizar a posição de litotomia (horizontal) durante o parto. Entretanto, observou-se um crescente 
aumento no número de partos verticais, popularmente conhecidos como partos de cócoras.1'2Esta 
posição parece ser a preferida pela maioria das gestantes, principalmente pelo simbolismo de ser 

um evento mais natural, e também pela crença de ser menos doloroso e progredir de forma mais 
rápida? 

Ainda existem controvérsias sobre qual a melhor posição para a parturiente. As possíveis 
vantagens da posição vertical incluem: redução do risco de compressão aortocava e de acidose 

nos recém-nascidos; contrações uterinas mais efetivas; ampliação do estreito inferior da pelve, 

pela melhor acomodação da coluna e da bacia* 2 Em contrapartida, o parto horizontal tem como 
vantagens a melhor visualização do períneo e, conseqüentemente, a melhor manipulação do 

mesmo, caso seja necessário? 
Os partos vaginais são considerados mais seguros em relação aos partos cesários 3, porém 

podem apresentar diversas complicações, tais como incontinência urinária e fecal, além de 

dispareunia e prolapso uterino, entre outras, contribuindo para redução da qualidade de vida das 

pacientes que optam por este tipo de parto e que sofrem tais eventualidades. “Gr 18* 9> 1°' “= “Em 
diversos estudos, podemos concluir que a posição vertical durante o segundo estágio do trabalho 
de parto é a que evolui com menor freqüência e gravidade de lacerações perineais“, em outros, 
podemos observar que os partos horizontais ocorrem de forma mais favorável“*“5. Existem, 
ainda, trabalhos inconclusivos a este respeito.” 

A proporção de partos cesários continua elevada no país (38%), com maiores taxas no 
centro-sul, destacando-se a Região Sudeste (46%).” As quatro indicações mais freqüentes de 
cesariana são: cesárias prévias; distócia ou falha da progressão do trabalho 'de parto; 

apresentação pélvica e sofrimento fetal.3*18 Há vários motivos que poderiam explicar o aumento 
dos índices de partos cesários. Inicialmente, as cesarianas eram realizadas sobretudo por distócia 
mecânica, desproporção céfalo-pélvica e más apresentações. Atualmente, com o
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aperfeiçoamento das técnicas do procedimento, maior comodidade por parte da paciente e 

do obstetra e, também, na tentativa de se reduzir a morbimortalidade perinatal, podemos 
entender as razões desta elevação.” Além disso, alguns estudos mostraram que a cesária 
eletiva parece ser fator de proteção ao períneo,“'” o que também poderia influenciar as 
mulheres em relação ao tipo de parto desejado. Entretanto, sabe-se que a cesariana praticada 
na vigência do trabalho de parto poderá causar lesões ao nervo pudendo, concorrendo, assim 

, com complicações semelhantes às do parto vaginal (já citadas). A cesariana, de forma 
eletiva, apesar de conferir proteção ao perineo, não deverá ser praticada rotineiramente e 

sem indicações precisas, pois poderá inclusive levar a paciente à morte, sendo as principais 
causas a anestesia, infecçao com sepse e episódios tromboembólicos, além de seu alto 

custo? Logo, mesmo com a existência de complicações inerentes ao parto normal, dá-se 
preferência a este, excetuando-se as indicações ao parto cesário, em virtude do que já foi 
exposto. 

Sendo o parto vaginal mais seguro, porém apresentando complicações, anteriormente 
relatadas, muitos trabalhos têm sido realizados com o objetivo de melhorar a qualidade da 
assistência ao parto, procurando minimizar tais eventos. Este estudo propõe-se a avaliar a 

freqüência e gravidade de lacerações perineais em partos verticais e horizontais, em 
multíparas, na Matemidade do Hospital Universitário Dr. Polydoro Emani de São Thiago- 
Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UF SC) .
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2.()BJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Comparar as lacerações perineais em multíparas entre o grupo que adotou a posição 
vertical durante o segundo estágio do trabalho de parto e o grupo que adotou a posição 

horizontal. 

2.2 Objetivos Específicos 

0 Verificar a proporção de partos vaginais na posição horizontal e na posição vertical. 

0 Avaliar a incidência total de lacerações perineais ocorridas no período estudado. 
0 Comparar a incidência de lacerações perineais no parto vertical e no parto horizontal em 

multíparas. 

0 Verificar a incidência de lacerações perineais confonne o grau de paridade. 
0 Comparar a gravidade das lacerações ocorridas em cada posição de parto. 
0 Verificar a associação existente entre posição de parto, lacerações perineais e paridade.
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3. MÉTODO 

Casuística 

Foram avaliadas 204 gestantes multíparas relacionadas entre o período de 1° de janeiro a 

30 de junho de 2001, na Matemidade do Hospital Universitário Dr. Polydoro Emani de São 
Thiago - Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UF SC). 

Critérios de seleção das pacientes 

Critérios de inclusão: 

0 Multíparas; 

0 Parto vaginal prévio, em ambas as posições; 
0 Recém-nascidos a termo; 

0 Fetos de tamanho adequado para a idade gestacional; 
0 Recém-nascidos em apresentação cefálica. 

Critérios de exclusão : 

0 Primíparas; 

0 Parto cesário; 

0 Recém-nascidos prematuros; 

0 Recém-nascidos pequenos ou grandes para a idade gestacional; 
0 Apresentações anômalas do feto; 
0 Parto sob analgesia; 

0 Parto instrumentalizado; 

0 Ausência total ou parcial de dados.
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Foram consideradas multíparas as pacientes que apresentaram pelo menos um parto 
vaginal prévio. 18 

Foram considerados recém-nascidos a termo aqueles que se situavam entre 37 semanas 
completas de gestação até 41 semanas e 6 dias. 2° A idade gestacional utilizada foi a 

determinada pelo método de Capurro. 
Foram considerados recém-nascidos de tamanho adequado para a idade gestacional 

(AIG) aqueles com peso entre o percentil 10 e o percentil 90, classificando-se como 
pequenos para a idade gestacional (PIG) os que se encontram abaixo do percentil 10 e como 
GIG (grandes para idade gestacional) aqueles situados acima do percentil 9O.2° 

Foram consideradas apresentações anômalas todas aquelas diferentes da apresentação 
cefálica.3=*8 

Foi considerada analgesia de parto a realizada por meio de raquianestesia ou de catéter 

peridural e instrumentalização o uso de fórceps.3=*8 

Foram consideradas lacerações perineais quaisquer roturas espontâneas do períneo, 

sendo classificadas em quatro graus:3'"* 
° 1° grau: Restrito à mucosa; 

° 2° grau: Mucosa e musculatura; 
0 3° grau: Atinge esfincter anal (rotura perineal completa); 

0 4° grau: Representa a extensão da rotura perineal completa, atingindo a parede anterior 

do reto. 

Procedimentos 

Tratou-se de estudo retrospectivo, transversal, descritivo e analítico. 

Coleta de dados 

Foram verificadas as fichas do CLAP (Comitê Latino Americano de Perinatologia) de 
todas as parturientes da Matemidade do HU/UF SC no período compreendido entre 1° de 

janeiro a 30 de junho de 2001, sendo selecionadas as fichas correspondentes a partos 

vaginais de multíparas. De um total de 884 nascimentos, 236 tratavam-se de partos cesários
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e 648 de partos normais. Destes, 447 correspondiam a multiparas. Deste total, foram 

selecionadas 204 pacientes, as quais se enquadraram nos critérios de inclusão. 

Os dados obtidos na ficha do CLAP e/ou no prontuário das pacientes foram anotados em 
um formulário (Apêndice 1) contendo os seguintes itens: 

0 Número do prontuário; 
0 Iniciais do nome; 
0 Idade; 

0 Idade gestacional no parto; 
0 Peso do recém-nascido; 

0 Número da gestação atual; 
0 Quantidade de partos vaginais, incluindo o atual; 

0 Quantidade de partos cesários; 

0 Número de abortamentos; 
0 Realização ou não de episiotomia; 
0 Ocorrência ou não de laceração espontânea e grau da mesma; 
0 Posição durante o segundo estágio do trabalho de parto. 

Análise dos dados 

Os procedimentos estatísticos utilizados foram as medidas descritivas, as tabelas de 
freqüência, o teste X2 e Análise de Correspondência Múltipla (ACM).2l A ACM foi 

empregada para investigar a existência de associação entre as variáveis categóricas: 

lacerações perineais, posição durante o segundo estágio do trabalho de parto e paridade. 

A ACM é uma técnica multivariada, descritiva e exploratória que possibilita analisar 
simultaneamente um conjunto de variáveis categóricas (Jonhson & Wichem, 1998) . É 
análoga ao teste X2 , usualmente empregado para analisar a associação entre duas variáveis 

categóricas. Os resultados estatísticos oriundos da ACM são: uma ampla tabela de 

freqüências, conhecida como tabela de Burt e uma representação gráfica simplificada dos 
dados. Esta representação gráfica pode ser mostrada em dois ou três eixos ou dimensões.
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Em duas dimensões pode-se observar o padrão de associação em plano relacional, e em três 
em um espaço relacional. Da análise destes resultados é possível identificar padrões de 

associação existentes entre as variáveis analisadas. A intensidade do padrão de associação 
está relacionada ao percentual de inércia alcançado neste procedimento e que depende das 

características dos dados em análise. Geralmente, são considerados para a exploração do 
padrão de associação um grau de inércia de pelo menos 60%. O percentual de inércia 
expressa o grau da variabilidade total dos dados explicado pelo padrão de associação 

identificado e representado graficamente. A medida que se 
inclui uma nova dimensão na ACM aumenta-se numericamente o percentual de inércia. A 
primeira dimensão é a de maior inércia.
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4. RESULTADOS 

Entre as 204 pacientes analisadas no presente estudo. l 16 (56,86%) adotaram a posição 

vertical no segundo estágio do trabalho de parto e 88 (43,14%) adotaram a posição 

horizontal, de acordo com a Figura l. 

43,14% _ 
I Vertical 
I Horizontal 

56,86% 

Figura l - Posição adotada durante o período expulsivo. 
Í W Í 7 7



I4 

Ein relação à freqüência de lacerações perineais, observou-se que 121 pacientes 

(59,31%) as apresentaram, conforme a Figura 2: 

40,69% 
I Presentes 
IAusentes 

59,31% 

Figura 2 - Ocorrência de laceraçöes perineais em multíparas
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s m tiparas este estudo variaram, em relaçao à paridade, entre dois e dez partos 
vaginais. Observou-se um freqüência aumentada entre dois e três partos (74,51%) segundo 
a Tabela 1: 

TABELA 1 - Distribuição das pacientes de acordo com a paridade 
Número de partos Pacientes Porcentagem

2

3

4

5 

6

7 

IO 

Total 

51,47% 
23,04% 
12,25% 

5,39% 
5,88% 
1,47% 

0,49% 
100% 

Fonte: Matemidade do HU/UF SC (jan a jun de 2001). 

Em relação à posição, pacientes que tiveram até quatro partos optaram, em sua maioria 
pela posição vertical no segundo estágio do trabalho de parto. Entretanto, observou-se maior 

freqüência de partos horizontais a partir de cinco partos, segundo a Tabela 2: 

TABELA 2 - Freqüência das pacientes em cada posição de parto segundo 
paridade 

Partos/ Posição Vertical Horizontal Total

2

3

4

5 

2 6 

Total 

ó4(óo,95%) 

29(ói,7o%) 

i4(5ó,oo°/0) 

o3(27,27%) 

oó(37,5o°/O) 

1 ió(5ó,só°/0) 

4i(39,o5°/0) 

is(3 8,30%) 

1 i(44,oo%) 

os(72,73°/0) 

io(ó2,so%) 

ss(43, 14%) 

io5(5i,47°/0) 

47(23,o4%) 

25(i2,25°/0) 

ii(5,39°/0) 

ió(7,s4°/0) 

2o4(ioo°/0) 

Fonte: Maternidade do HU/UF SC (jan a jun 2001)



Em relação a lacerações perineais, observou-se que a maior quantidade das mesmas 
(56,20%) ocorreu em secundíparas, conforme a Tabela 3: 

TABELA 3 - Contribuição de cada grau de paridade em lacerações 
perineais 
Paridade Lacerações Porcentagem 

2 68 

3 28 

4 17 

5 6 

2 6 2 

Total 121 

56,20% 
23,14% 
14,05% 

4,96% 
1,65% 

59,31% 
Fonte: Matemidade do HU/UF SC ( jan a jun de 2001) 

Das pacientes que sofreram lacerações, as que apresentaram maior incidência das 

mesmas (64,76%) foram as com menor paridade (paridade 2), ocorrendo crescente declimo 
em paridades subseqüentes, conforme a Tabela 4: 

TABELA 4 - Incidência de lacerações perineais ein cada valor de paridade 
Paridade Pacientes Lacerações Porcentagem 

2 105 68 

3 47 28 

2 4 52 25 

Total 204 121 

64,76% 
59,57% 
48,07% 
59,31% 

Fonte: Matcmidade do HU/UF SC ( jan a jun dc 2001)
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A Tabela 5 relacionou a incidência de lacerações perineais ocorridas em cada posição de 
parto segundo graus de paridade. Observou-se que as pacientes com paridade baixa 

(paridade 2) apresentaram maior freqüência de lacerações em posição vertical. Em paridades 
mais elevadas (2 4), a freqüência foi semelhante nas duas posições de parto. 

TABELA 5 - Incidência de lacerações perineais segundo posição de parto, nas 
diferentes paridades 
Paridade Lacerações 

Horizontal Vertical 

2 22 (53,65%) 46 (71,87%) 

3 8 (44,44%) 20 (68,96%) 

2 4 14 (48,27%) 11 (47,82%) 

Total 44 (36,36%) 77 (63,64%) 
Fonte: Maternidade do 1-TU/UFSC ( jan a jun de 2001) 

Dentre as pacientes que apresentaram lacerações, 44 (36,36%) optaram pela posição 

horizontal durante o segundo estágio do trabalho de parto e 77 (63,64%), adotaram a posição 

vertical. Observou-se, a partir da Tabela 6, que, em relação à posição vertical, o numero de 
pacientes que sofreram lacerações correspondeu ao dobro daquelas que não as apresentaram. 

TABELA 6 Relação entre laceração perineal e a posição adotada durante o 
segundo estágio do trabalho de parto. 
Laceração/ Posição Vertical Horizontal Total 

Presente 77(óó,3s%) 44(5o%) 121 (593 1%) 

Ausente 39(33,ó2%) 44(5o%) s3(4o,ó<›%) 

Tetzti 1 1ó(5ó,só%) ss(43, 14%) 2o4(1oo%) 

Fonte: Mateniidade do HU/UF SC ( jan a jun 2001). 
X2 =5,5ó2sóó p=o,o1s35 oR=2
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Em relação à episiotomia, observou-se que, das 204 pacientes analisadas, 21 (10,29%) 
foram submetidas a tal procedimento, na forma médio-lateral direita. Destas, três 

apresentaram laceraçoes perineais concomitantemente. de acordo com a Figura 3: 

Figura 3 - Tipos de trauma perineal 

-Sem episiotomia, 
com laceração 

.Sem episiotomia., 
sem laceração ` 

E|Com episiotomia. * 

com Iaceração 
,

` 

|:ICOm episiotomia, 
sem laceração i
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Quanto ao grau de laceraçöes perineais, observou-se que as lacerações de 1° grau 

ocorreram com maior freqüência . Não houve lacerações de 3° ou 4° graus. segundo a 

Figura 4: 

33,06% 

Figura 4 - Distribuição das Iacerações de l“ e 2" graus. 

66,94% 

I l" grau 
! 2°igraiu_i
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Em relação à gravidade de lacerações perineais, observou-se que as lacerações de 1° grau 
nas posições vertical e horizontal tiveram freqüências aproximadas. O mesmo foi observado 
em relação às lacerações de 2° grau (Figura 5). 

,/// 

I I” grau 
I 2" grau 

vertical horizontal 

Figura 5 - Relação entre posição de parto e grau de laceraçâo perineal. 

×2=ot3854ó1 p=0.5347o
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A figura 6 mostrou a representação gráfica da Análise de Correspondência Múltipla em 
um plano com duas dimensões. Nesta, observou-se uma clara divisão espacial em dois 
grupos de variáveis, a qual foi norteada pela distância entre os pontos que representam as 

variáveis categóricas posição durante o segundo estágio do trabalho de parto, lacerações 
perineais e paridade. Este padrão de associação foi corroborado pela representação gráfica 

incluindo a informação de uma terceira dimensão. Dessa forma, este achado foi suportado 
por um total de inércia de 79,72%, ou seja, 29,72%. 25% e 25% referentes a primeira, 
segunda e terceira dimensão, respectivamente. 

Nesta análise evidenciou-se a existência de associação de variáveis em dois gmpos. No 
primeiro grupo. foi observada uma associação direta entre presença de lacerações perineais, 
parto em posição vertical e baixa paridade. No segundo grupo revelou-se uma associação 
direta entre ausência de lacerações perineais, parto em posição horizontal e alta paridade. 

1'5_ _ . 

Á va 

nérca 

'_ 0 'S V_.+5 

5 
00% 

de , LN 
. 

P-v v:2Ls , PH 
0,0: + + '. + 

_ _o'5. 

-1,0j 
Sã02

2 

-1.5j 
Dmen 

-2.0: 
: 

V:4 
-2.5_' + 

_3'0l . _ . . . . . 

-1.0 -0,5 0.0 0.5 1,0 1,5 2,0 2.5 
Dimensão 1 (29,72% de inércia) 

Figura 6 - Análise de Correspondência Múltipla evidenciando a associação das variáveis 
posição, laceração e paridade 

Onde: 
0 P:V= Posição vertical 
0 P:H= Posição horizontal 
0 L:S= Presença de laceração 
0 L:N= Ausência de laceração 
0 V:= Paridade
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5. DISCUSSÃO 

V 

Atualmente, muitas matemidades estão apregoando uma nova modalidade de parto, no 
qual a mulher permanece em posição de cócoras, geralmente com o auxílio de cadeiras 
especiais, que servem de apoio à paciente para que esta possa se sustentar em posição 
vertical. O parto horizontal, muito difundido, mas que hoje perde espaço para o tão popular 
“parto de cócoras”, ocorre em posição de litotomia, estando a paciente em decúbito dorsal, 
com flexão e abdução das coxas e flexão das pemas. 

Muito se discute sobre qual seria a melhor posição adotada pela parturiente no segundo 

estágio do trabalho de parto. Vários estudos têm sido realizados para avaliar as possíveis 
vantagens e desvantagens em cada posição de parto.1'2”9°13'14”15”16 

Em relação ao parto vertical, alguns estudos demonstraram que a duração do segundo 
estágio do trabalho de parto é menor nesta posição1”l3, o que poderia interferir de maneira 
favorável no decorrer do parto, expondo a paciente a um menor período de dor e, além disso, 
a um menor risco de lesão dos nervos pudendos. Estes nervos emergem das divisões ventrais 
de S2, S3 e S4 do plexo sacral, dividindo-se em: nervos retais inferiores, os quais inervam o 

esfincter anal externo e a pele perianal; nervos perineais, os quais inervam o esfincter 

uretral, parte anterior do músculo elevador do ânus e músculos perineais superficiais; e os 

nervos dorsais do clitóris.“ Isto explicaria algumas das diversas conseqüências da paridade, 
tais como incontinências fecal e urinária. Outros fatores favoráveis ao parto vertical é que 
este ocorre a favor da força de gravidade, resultando, desta forma, em contrações mais 
efetivas e, conseqüentemente, na ampliação, de fonna mais eficaz, do estreito inferior da 

pelve, o que facilitaria a expulsão do concepto.” 

Já como possiveis desvantagens , alguns estudos apontam a perda sangüínea acima de 

500 ml e a maior incidência de lacerações perineais1”14'l5, as quais, juntamente com as lesões 
nervosas ocorridas durante o parto, contribuem para o surgimento de graves seqüelas à 

paciente, anteriormente citadas, principalmente se tais lacerações são mais severas.
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Na posição horizontal, diversos estudos mostram um período expulsivo prolongadoug. 
Entretanto, menor freqüência de lacerações perineais foi observada nesta posição1'14'l5. 

O presente estudo foi realizado no período de janeiro a junho de 2001, em multíparas, 
procurando-se avaliar a ocorrência de lacerações perineais nas posições horizontal e vertical. 

Foram selecionadas 204 pacientes, as quais respeitaram todos os critérios de inclusão. Os 
critérios de exclusão adotados tiveram por finalidade anular qualquer fator que pudesse 

interferir no estudo, o que geraria dúvidas se os resultados obtidos eram referentes à posição 
adotada durante o segundo estágio do trabalho de parto ou devido a algum destes fatores. 
Além disso, ausência total ou parcial de dados também foi considerado como critério de 
exclusão, pois qualquer dado não obtido poderia comprometer o estudo. 

Multigestas representam as mulheres que gestaram diversas vezes, independentemente da 

duração da gestação. Quando a gravidez termina em parto vaginal, podemos considerar que 
a paciente é multípara se já apresentou pelo menos um parto vaginal prévio.” Em presente 
estudo, apenas as pacientes multíparas foram analisadas, para que se pudesse ter uma 
comparação entre este e outro estudo semelhante, porém realizado apenas em primíparasz 

Recém-nascidos a termo são aqueles que se situam entre 37 semanas completas de 

gestação até 41 semanas e 6 dias.2° O método utilizado para coleta desta informação foi o de 
Capurro2°°23, pois a idade gestacional colhida a partir da data da última menstruação (DUM) 
pode fomecer uma idéia aproximada do período de gestação, porém muitas pacientes não 
sabem precisar ou até mesmo desconhecem a DUM. A ultrassonografra obstétrica, técnica 
bastante apurada quando se realiza precocemente3”18, não foi utilizada neste estudo, pois em 
muitos casos não é realizada ou é realizada apenas tardiamente. Os recém-nascidos 
prematuros, situados entre 20 semanas completas de gestação e 36 semanas e 6 dias2°, foram 

excluídos pois em tais situações, é indicada a realização de episiotomia ampla, para reduzir o 

período expulsivo , facilitar o desprendimento do preterrno e sobretudo para diminuir a 

compressão no pólo cefálico, devido ao risco aumentado de hemorragia periventricular. 18 

De acordo com algms estudos, a incidência de lacerações perineais é maior em partos 
com fetos macrossômicos7'8'9'1U4, portanto, foram selecionados apenas recém-nascidos
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adequados para a idade gestacional, evitando uma distorção que poderia ocorrer na 

comparação entre partos horizontal e vertical. 

A analgesia de parto é aquela praticada por raquianestesia ou por meio de catéter 
peridural.3”8”9'18 Com realização de analgesia, a paciente deixa de contribuir de forma 

adequada para a expulsão do concepto. Logo, a realização de episiotomia e a utilização de 
fórceps para extração fetal tomam-se mais freqüentes. O uso de fórceps está associado a 

maiores índices de lacerações perineais, principalmente as mais severas6”7”8'l6. Portanto, as 

pacientes submetidas a analgesia de parto e ao uso de fórceps foram excluídas do presente 

estudo. 

Fetos em apresentações anômalas são aqueles que se apresentam de forma diferente da 
cefálica. Existem três tipos de apresentações: pélvica, quando o feto está disposto 

longitudinalmente dentro do útero, com o pólo pélvico situado na área do estreito superior; 
deflectidas, subdivididas em apresentação de face, fronte e bregma; e apresentação córmica, 
na qual o grande eixo fetal não coincide com a direção da coluna vertebral materna, 
cruzando-a em ângulo reto (situação transversa).18 Como em partos pélvicos é freqüente a 

utilização de fórceps6”l8, foram selecionadas apenas as pacientes cujos fetos estavam em 
apresentação cefálica. 

Em estudo realizado nesta Maternidade, no qual se avaliou as lacerações perineais em 
primíparas, nas posições vertical e horizontal, encontrou-se uma freqüência de 74,3% de 
pacientes que adotaram a posição vertical no segundo estágio do trabalho de parto e 25,7% 
que adotaram a posição horizontal.2 No presente estudo, observou-se que 116 pacientes 
(56,86%) adotaram a posição vertical e 88 (43,14%), mantiveram a posição horizontal 

durante o período expulsivo (Figura 1). Observou-se que a freqüência de partos verticais em 
multíparas foi menor do que em primíparas, mas continuou superior à freqüência de partos 
em posição horizontal. Isto poderia ser explicado pela própria filosofia de atendimento às 
gestantes praticada na Maternidade do HU/UFSC, na qual um profissional da área de 
Enfermagem, ao apresentar as salas de parto às pacientes, expõe as vantagens do parto 
vertical. As parturientes multíparas, ao contrário das primíparas, já têm certa experiência 
sobre o parto e, talvez por isso, tenham sido menos influenciadas. Além disso, muitas destas 
pacientes, já acostumadas com o parto em posição horizontal, poderiam ter relutado em



25 

mudar de opinião. Logo, isto poderia explicar a maior incidência de partos em posição 
vertical, porém menor em relação às primíparas. 

Trauma perineal é um evento freqüente durante o parto e é definido como qualquer dano 
ocorrido à genitália durante o período expulsivo, seja espontaneamente ou devido a 

episiotomias 

As lacerações perineais são eventos naturalmente esperados no decorrer do parto. É 
importante que o obstetra saiba como repará-las adequadamente, porém, a prevenção é 

fundamental para se evitar futuras seqüelas à paciente. Diversos estudos mostraram que a 

primiparidade é considerada um dos principais fatores de risco para a ocorrência de 

lacerações perineais, enquanto que, em pacientes multíparas, a freqüência de lacerações é 

inversamente proporcional à paridade.5'6”7°8”9”11”14”l5 Isto poderia ser explicado pela 

elasticidade perineal adquirida em partos subseqüentes, o que ocasionaria menor incidência 
de lacerações. 

As lacerações de 1° e 2° graus ocorrem com maior freqüências, não devendo ser 

menosprezadas em sua gravidade, pois mesmo que aparentemente não visualizadas, 

estruturas mais profundas poderiam ter sido acometidas.4 As lacerações de 3° e 4° graus, 
apesar de infreqüentes, estão fortemente associadas a diversas complicações, tais com 
incontinências fecal e urinária, dispareunia e dor às evacuações, entre 
outras,4'5”°”7'8'9'1°”ll°12*“”19”24°25 sendo, por isso amplamente estudadas. Alguns estudos 

apontam como fatores de risco para a ocorrência de tais lacerações a primiparidade , a 

utilização de fórceps e a prática rotineira de episiotomia.7'9”14'24”25 Neste presente estudo, não 

houve lacerações de 3° e 4° graus e portanto não foi possível comparar com dados da 
literatura. 

Em estudo realizado em primíparas nesta Matemidade, constatou-se que 59,5% das 
pacientes analisadas sofreram lacerações perineais de 1° e 2° graus, não sendo observadas 

lacerações de 3° e 4° graus.2 

No presente estudo, constatou-se que a freqüência de lacerações perineais ocorridas foi 
de 59,31% (Figura 2). Quando estas pacientes foram divididas de acordo com graus de 
paridade, observou-se que 105 (51,47%) destas corresponderam a baixa paridade (paridade 

2) (Tabela 1). Além disso, quando estas pacientes foram novamente divididas de acordo
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com a posição adotada durante o parto, constatou-se que pacientes que tiveram até quatro 
partos optaram, em sua maioria, pela posição vertical e que a partir de cinco partos, maior 
freqüência foi observada em posição horizontal (Tabela 2). Quando se relacionou a 

ocorrência de lacerações perineais com o grau de paridade, observou-se que das l2l 

lacerações ocorridas durante o parto, 68 (56,20%) corresponderam a pacientes com baixo 
grau de paridade (Tabela 3). O achado de freqüência de lacerações perineais semelhante ao 
encontrado em estudo realizado em primíparas poderia sugerir erroneamente que a paridade 
não tem influência na ocorrência de lacerações perineais. Entretanto, neste estudo, observou- 
se que a maior freqüência de lacerações foi encontrada em pacientes com paridade 2, 

considerada baixa paridade (Tabela 3). Constatou-se que destas pacientes, 64,76% sofreram 
lacerações, enquanto 48,07% das pacientes com paridade elevada (2 4) as apresentaram 
(Tabela 4). Portanto, observou-se que, neste estudo, a incidência de lacerações perineais foi 

elevada e, praticamente, a mesma de estudo já citado2, mas isto poderia ser explicado pela 
população avaliada, na qual se encontrou alta porcentagem de pacientes com baixa paridade, 
que sofreram lacerações com maior fieqüência. 

A episiotomia é realizada na tentativa de se evitar lacerações perineais, pois estas 

ocorrem de forma irregular e são mais dificeis de se suturar.3°18 É diversa a opinião dos 
autores a respeito da episiotomia. Alguns defendem sua prática de rotinas”, outros só a 

utilizam em casos selecionados.5°7”26`27'28`29°3° Vários estudos mostraram que a prática da 

episiotomia pode prevenir as lacerações de l° e 2° graus, porém é considerada fator de risco 
para a ocorrência de lacerações de 3° e 4° graus.5”7”26°27=2gfi29”3° Em estudo realizado nesta 
Maternidade, em primiparas, observou-se que 29,7% das pacientes foram submetidas à 

episiotomia médio-lateral direita. Destas, 4% sofreram lacerações concomitantementez No 
presente estudo, a episiotomia médio-lateral direita foi realizada em 21 pacientes (10,29%), 
sendo que destas, apenas três pacientes também apresentaram lacerações (Figura 3). Apesar 
deste resultado, não foi possivel fazer comparação com dados da literatura, uma vez que um 
número muito pequeno de pacientes foi submetida a tal procedimento. 

Ao relacionar a ocorrência de lacerações perineais com a posição adotada durante o 

período expulsivo, procurou-se comparar não apenas a incidência , mas também a gravidade 
das mesmas em cada posição de parto. Alguns estudos demonstraram que as lacerações
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perineais ocorreram com maior freqüência no parto vertical. Estudo realizado por Davidson 
et al, relacionando a incidência e gravidade de lacerações perineais com a posição adotada 
durante o parto, mostrou que as lacerações mais severas ocorreram em pacientes que 
adotaram a posição vertical durante o segundo estágio do trabalho de parto.” Estudo 

realizado por Bomfim-Hyppólito, no HU da Universidade Federal do Ceará, no periodo de 
janeiro de 1994 a junho de 1996, comparando o parto horizontal com o vertical, concluiu 
que em relação às lacerações perineais, as mulheres que adotaram a posição vertical durante 
o segundo estágio do trabalho de parto apresentaram menor freqüência de lacerações, 
principalmente o grupo com história prévia de episiotomiau Em outro estudo realizado na 
Maternidade do Hospital Universitário Dr. Polydoro de São Thiago 

(Universidade Federal de Santa Catarina), comparando a posição vertical com a horizontal 
adotada durante o período expulsivoem relação- à ocorrência de lacerações perineais ,em 
primíparas, demonstrou que 68,2% das pacientes que adotaram a posição vertical sofreram 
lacerações, enquanto que na posição horizontal, a ocorrência das mesmas foi de 34,2%. O 
risco (odds ratio) de ocorrer lacerações , foi de 4 vezes maior no parto vertical em 
primíparas. 2 

No presente estudo, observou-se que as lacerações perineais ocorreram em 77 pacientes 
(66,38%) que adotaram a posição vertical durante o segundo estágio do trabalho de parto e 

em 44 pacientes (50%) que adotaram a posição horizontal (Tabela 6). Para que se pudesse 
avaliar a existência de associação entre posição e laceração, utilizou-se o teste X2, obtendo- 

se X2 =5,562866 e p=(),O1835 (pí0,()5), o que indica associação estatisticamente significativa 

entre estas variáveis. Além disso, foi utilizado outro cálculo estatístico de comparação (odds 
ratio), o qual relacionou a ocorrência de lacerações com a posição adotada durante o período 
expulsivo, obtendo-se risco 2 vezes maior de ocorrer lacerações em posição vertical. De 
acordo com a Tabela 1, as pacientes variaram, conforme paridade, entre dois e dez partos, 
porém 51,47% delas apresentaram baixa paridade (paridade 2). Pode-se observar ainda que 
conforme Tabela 3, a maior freqüência de lacerações encontrada foi justamente neste grupo. 

lsto poderia distorcer a interpretação dos resultados, podendo atribuir a ocorrência de 

lacerações perineais a elevada freqüência de pacientes com baixa paridade encontrada e não 
simplesmente à posição adotada durante o período expulsivo. Entretanto, de acordo com
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Tabela 5, pacientes com paridade 2 apresentaram uma incidência de 71,87% de lacerações 
em posição vertical e 53,65% de lacerações em posição horizontal. Em pacientes com 
paridade 2 4, observou-se que a freqüência de lacerações perineais é praticamente a mesma 
nos dois grupos (48,27% no parto horizontal e 47,82% no parto vertical). Isto mostrou que 
as lacerações perineais são mais freqüentes no grupo com menor paridade, ocorrendo mais 
freqüentemente no parto vertical, enquanto que as pacientes com maior paridade laceraram 
com freqüência semelhante nas duas posiçõesde parto. 

Quanto à gravidade de lacerações perineais, em estudo realizado nesta Maternidade, em 
primíparas, comparando as posições de parto entre si, observou-se que na posição Vertical 

encontraram-se mais lesões de 2° grau (`l7,3%) do que na posição horizontal (l0,5%).2 

No presente estudo, observou-se que as lacerações perineais de 1° grau foram mais 

freqüentes (67%) do que as de 2° grau (33%) (Figura 4). Quando se comparou o parto 
horizontal com o vertical em relação a gravidade das lacerações perineais, observou-se que 
as freqüências das lacerações de 1° grau nos partos vertical e horizontal foram aproximadas 

(64,94% e 70,45% respectivamente). O mesmo se observou em relação às lacerações de 2° 
grau (3 5,06% em posição vertical e 29,55% em posição horizontal).Aplicando-se o teste X2, 
verificou-se que não houve associação estatisticamente significativa entre gravidade e a 

posição adotada durante o periodo expulsivo, uma vez que )¿2=0,3 85461 e p=O,53470. 
Como o presente estudo não envolveu apenas. a posição de parto relacionada à 

ocorrência de lacerações perineais, mas também ao grau de paridade, outro cálculo 

estatístico (Análise de Correspondência Múltipia) foi efetuado para que se pudesse verificar 

a existência de associação entre estas variáveis. Conforme observado na figura 6, as 

lacerações perineais estão associadasdiretamente ao parto em posição vertical e à baixa 
paridade. Já a ausência de lacerações está associada diretamente ao parto em posição 
horizontal e à paridade elevada. Em outras palavras, o parto vertical não foi considerado 
deletério às pacientes com maior grau de paridade, mas, sem dúvida, não trouxe qualquer 
beneficio às pacientes com baixa paridade, em se tratando de lacerações perineais. Além de 
conhecer os fatores que podem desencadear as lacerações com maior freqüência, não se deve 
esquecer daqueles que podem atuar como fatores de proteção contra as mesmas.
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Alguns estudos investigaram a técnica de massagem perineal , mostrando que ela pode ser 

utilizada na prevenção das lacerações perineais, com resultados positivos, principalmente em 
primíparas.l5”1€`”31“32 Entretanto, isto não tem aplicação prática, pelo próprio estilo de vida da 

mulher moderna. Esta, ao contrário das índias, é sedentária e apresenta musculatura perineal 

pouco desenvolvidamg Talvez isto explique a alta frequência de lacerações perineais 

(68,2%) em partos verticais encontrada em primíparas em estudo realizado nesta 

Maternidadez e no presente estudo (66,38%). 

Finalmente, podemos concluir que a parturíente devera ser cautelosa ao optar pela 

posição Vertical de parto quando apresentar baixa paridade, mas podera escolher a posição 
de parto que mais lhe agrade em paridades mais elevadas (2 4), pois, nestes casos, a 

ocorrência de lacerações perineais foi semelhante em ambas as posições.
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6. CONCLUSÕES 

A proporção entre as duas posições adotadas pelas pacientes no período expulsivo é de 
56,86% de partos verticais e 43,14% de partos horizontais. 

A freqüência total de lacerações perineais ocorridas no período estudado é de 59,31%. 

As pacientes que adotam a posição vertical durante o segundo estágio do trabalho de 
parto, neste estudo, apresentam risco duas vezes maior de ocorrência de lacerações 

erineais do ue as ue adotam a osi ão horizontal. Cl P Ç 

As lacerações perineais são mais freqüentes em pacientes com baixa paridade (64,76%). 

Não há associação estatisticamente significativa entre posição de parto e gravidade de 
lacerações perineais. 

Existe uma associação direta entre lacerações perineais, partos em posição vertical e 

baixa paridade e também se observa uma associação direta entre ausência de lacerações, 
partos em posição horizontal e alta paridade.
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Este trabalho foi redigido segundo as nonnas da Resolução n°. 001/2001, do Colegiado 
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APÊNDICE



1- QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

Paciente No.: 

No. do prontuário: 

Iniciais do nome: 

Idade: 

IG: 

Gestação No.: No. de partos vaginais: No. de partos cesáiios: 
No. de abortos: 

Peso RN atual: PMT ( ) 

Episiotomia: Não( )Sim( ) PIG ( ) GIG ( ) 

Laceração: Não( ) 

Sim( ) 1° grau() 2°grau() 3°grau () 

Posição: Hon`zontal( ) Vertical( ) 

Intercorrências:


