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RESUMO 

A maioria das mulheres sofre com a dor perineal no pós-parto, e isso é algo que as incomoda muito, 
até mesmo dificultando nos cuidados com o bebê. Deste modo, o objetivo deste estudo consiste em 
identificar as terapias utilizadas no tratamento da dor perineal no pós-parto, verificando o uso tanto de 
terapias medicamentosas, como não medicamentosas, onde a ênfase é dada ao uso da crioterapia e 
da fitoterapia como terapia de alívio da dor. Para isso, o estudo se utiliza da abordagem bibliográfica, 
partindo da análise de informações encontradas em livros, artigos online, dentre outros estudos de 
uma diversidade de autores, com a finalidade de descrever como ocorre a avaliação e o tratamento 
da dor perineal pelos profissionais que atuam junto a essas mulheres, a fim de buscar uma terapia 
que funcione na intensidade da dor, ou seja, buscando diminui-la, para que assim as puérperas 
possam oferecer os devidos cuidados e assistência aos recém-nascidos. O estudo enfatiza a terapia 
medicamentosa e a não medicamentosa no alívio à dor perineal, onde a crioterapia e a fitoterapia 
ganham ênfase, permitindo que as puérperas possam aliviar a intensidade da dor perineal e ter um 
melhor desempenho de suas atividades diárias. 
 

Palavras-chave: Avaliação. Tratamento. Dor perineal. Medicamentosa. Não Medicamentosa. 

Linha de Pesquisa: Processo de cuidar na saúde da mulher, criança e adolescente. 

 

ABSTRACT 

Most women suffer from perineal pain in the postpartum period, and this is something that bothers 
them a lot, even making it difficult to care for the baby. Thus, the objective of this study is to identify 
the therapies used in the treatment of perineal pain in the postpartum period, verifying the use of both 
drug and non-drug therapies, where emphasis is given to the use of cryotherapy and phytotherapy as 
therapy for pain relief. For this, the study uses the bibliographic approach, starting from the analysis of 
information found in books, online articles, among other studies by a diversity of authors, in order to 
describe how the evaluation and treatment of perineal pain occurs by professionals who they work 
with these women in order to seek a therapy that works with the intensity of pain, that is, seeking to 
reduce it, so that the puerperal women can offer due care and assistance to newborns. The study 
emphasizes drug therapy and non-drug therapy in relieving perineal pain, where cryotherapy and 
phytotherapy gain emphasis, allowing postpartum women to relieve the intensity of perineal pain and 
perform better in their daily activities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A dor perineal é uma das principais queixas apresentadas pelas puérperas no 

pós-parto. Contudo, na maioria dos casos é pouco valorizada tanto pela própria 

puérpera como também pela sua família, sendo que até mesmo alguns profissionais 

de saúde a consideram pouco relevante, visto que nesse período quem tem maior 

prioridade é o recém-nascido, ficando assim as necessidades da mulher delegadas 

a segundo plano (FRANCISCO et al., 2011). 

Dessa forma, por que é importante o uso de terapia de alívio da dor perineal 

nos pós-parto? 

Nesse aspecto, é importante considerar que a perda da integridade do 

períneo muitas vezes causa certo desconforto à mulher no período pós-parto, o que 

afeta de forma negativa sobre o seu funcionamento tanto psicológico como físico, 

principalmente em relação à dor que sente. No momento em que irá amamentar, a 

dor acaba inibindo o efeito da liberação da ocitocina, que consiste no hormônio 

responsável pelo reflexo de ejeção e descida do leite. Mesmo produzindo o leite 

materno normalmente, a dor, a fadiga e a ansiedade acabam impedindo a descida 

do leite até o recém-nascido, o que aumenta ainda mais a tensão materna, 

ocasionando o bloqueio da liberação da ocitocina (HASEGAWA; LEVENTHAL, 

2009). 

Santos et al. (2016) vem de encontro a essas ideias alertando ao fato de que 

a dor perineal no pós-parto se constitui em uma condição materna bastante 

frequente. Lembrando que quando a puérpera sente dor, isso traz dificuldades a sua 

recuperação e até mesmo no contato que estabelece com o recém-nascido, sendo 

ainda um obstáculo para o momento da amamentação, assim como do autocuidado, 

do cuidado ao recém-nascido e da realização das próprias atividades ligadas à sua 

vida cotidiana, como caminhar, sentar, deambular, dentre outras. 

Frente a isso, a escolha do tipo de tratamento para dor perineal deve ser 

realizada mediante a observação de fatores como a intensidade da dor, assim como 

os efeitos colaterais, bem como o custo e a via de administração e até mesmo a 
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satisfação da puérpera. É nesse sentido que a crioterapia ganha ênfase, 

proporcionando maior conforto e alívio à dor (PELECKIS; FRANCISCO; OLIVEIRA, 

2017). 

De acordo com Peleckis, Francisco e Oliveira (2017) a assistência obstétrica 

a partir de uma atuação mais humanizada recomenda que diferentes terapias de 

alívio da dor perineal no pós-parto sejam oferecidas às puérperas. Considerando 

que o uso de analgésicos e anti-inflamatórios consiste no tipo de tratamento 

convencional para amenizar este tipo de desconforto, podem ainda ser utilizadas 

terapias medicamentosas e não medicamentosas, como por exemplo, o uso gelo, de 

sprays anestésicos, assim como banhos de assento, uso de supositórios, de laser, e 

até mesmo de estímulos elétricos nervosos transcutâneos (TENS), dentre outros. 

O estudo se justifica pelo fato de que a dor perineal no pós-parto é vista como 

uma consequência inevitável às puérpera, o que indica a necessidade da busca de 

terapia de alívio, onde a terapia não medicamentosa tipo crioterapia e uso de 

fitoterapia pode funcionar como um método de controle da dor e maior conforto da 

puérpera, favorecendo assim para uma melhor experiência em relação a sua 

maternidade. 

O objetivo do presente estudo consiste em identificar as terapias utilizadas no 

tratamento da dor perineal no pós-parto. 

Para a realização do presente estudo será utilizada a abordagem 

bibliográfica, partindo da análise de informações encontradas em livros, artigos 

online, dentre outros estudos de uma diversidade de autores, com a finalidade de 

aprofundar os conhecimentos em relação ao tema em estudo, sendo utilizadas as 

bases acadêmicas como Scielo (Scientifc Etetronic Library Online), do buscador 

Google Acadêmico e da Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de 

Itapeva (FAIT), as quais foram utilizadas somente em português. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 



4 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2020. 

 

O traumatismo perineal se constitui em um problema muito comum entre 

mulheres do mundo inteiro, as quais passaram por parto normal, o que tem como 

consequência a dor e o desconforto no período pós-parto. É importante entender 

que são inúmeros os fatores que desencadeiam o trauma perineal, como por 

exemplo o tamanho do feto, a falta de adaptação da apresentação do feto em 

relação à sínfise púbica, o fato de o feto estar em posições anômalas e a episiotomia 

(HASEGAWA; LEVENTHAL, 2009). 

Segundo Melo e Santos (2015) grande parte das mulheres sofre algum tipo 

de trauma perineal no parto normal, em decorrência de lacerações perineais, as 

quais podem ser tanto espontâneas, como as de episiotomia. Quanto às lacerações 

espontâneas, muitas vezes é preciso que se realize a sutura perineal, para assim 

proteger a região contra comorbidades, como hemorragias e infecções puerperais. 

Contudo, quando ocorre o trauma perineal isso pode desencadear dor nessa região, 

o que não se sabe se o número de lesões se encontra vinculado a maior nível de dor 

e/ou alteração quanto às características da mesma.  

A dor perineal se constitui em um dos principais incômodos das puérperas no 

pós-parto, e, nem sempre é levada em consideração tanto por elas mesmas, como 

também por sua família e até mesmo por alguns profissionais de saúde.  Isso por 

que nesse período geralmente todos procuram dar maior prioridade ao recém-

nascido (FRANCISCO et al., 2011). 

É necessária maior atenção a esse aspecto, sendo que Santos et al. (2016) 

explica que no período do pós-parto a mulher se encontra em intensa 

vulnerabilidade quanto ao seu organismo, o que indica que precisa passar por um 

processo de recuperação. Até mesmo porque o parto de certa forma é algo 

desgastante, e, quando realizados procedimentos cirúrgicos dolorosos, como a 

episiotomia, se torna ainda mais, podendo trazer consigo um desconforto ainda 

maior pelo fato da dor provocada por tal procedimento. 

Pode-se dizer que existe uma relação direta em relação à extensão e à 

complexidade da lesão perineal sofrida pela mulher, com as morbidades que as 

acometem no período pós-parto, sobretudo aquelas associadas à episiotomia. Assim 
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como as morbidades decorrentes da incisão cirúrgica no introito vaginal durante o 

momento do parto, também existem aqueles que ainda podem ocorrer em curto 

prazo, como o sangramento vaginal, a existência de infecção, deiscência de sutura e 

apresentação de hematoma, os quase acabam interferindo no processo de 

amamentação, assim como desencadeando dores. Em longo prazo, as mulheres 

podem ainda apresentar dispareunia, incontinência urinária e fecal, assim como 

problemas no assoalho pélvico (FRANCISCO et al., 2011). 

A este respeito, Paiva e Santos (2017) explicam que a mulher com 

episiotomia passa por uma experiência bastante dolorosa e fica sujeita a maior 

perda de sangue, assim como pode apresentar hematomas, infecções, deiscência e 

até mesmo disfunção sexual. Isso em comparação com outros graus ligados ao 

trauma perineal. 

De acordo com Santos et al. (2016) o período do pós-parto na maioria das 

vezes é marcado por uma intensa vulnerabilidade em relação ao organismo da 

mulher. Isso porque se constitui em um momento de sua vida que ela precisa se 

recuperar de seu parto, que de certa forma é considerado como evento um tanto 

desgastante, já que em muitos casos são realizados procedimentos cirúrgicos 

dolorosos, como a episiotomia, por exemplo, que por sua vez, causa desconforto e 

até mesmo dor. 

Com isso, torna-se essencial a realização da avaliação da dor, que por sua 

vez, consiste em uma medida muito importante para um diagnóstico acertado de sua 

causa, favorecendo na escolha da terapia analgésica considerada mais adequada.  

Para isso, é imprescindível avaliar a dor quanto à sua efetividade e necessidade de 

modificação. Contudo, também não se deve subvalorizar a dor, pois isso pode 

resultar em um controle de forma inadequada. Assim, a avaliação da dor deve ser 

realizada de forma rotineira a todas as puérperas, visto que consiste em uma 

recomendação enquanto medida que favorece a melhoria da qualidade do cuidado 

às pacientes que apresentam dor (FRANCISCO, 2015). 

Paiva e Santos (2017) acreditam que os profissionais que atuam junto às 

puérperas precisam caracterizar a dor dessas mulheres, a qual é decorrente da 
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laceração e episiotomia, percebendo assim as suas implicações nas atividades 

diárias delas, intervindo assim de forma coerente, a partir da prestação de uma 

assistência de qualidade às puérperas. 

É muito importante que os profissionais que atuam na área da saúde deem a 

devida assistência às puérperas, buscando identificar e valorizar as morbidades 

resultantes do parto normal, em especial, a dor perineal. Quando a dor perineal é 

identificada torna-se possível empregar métodos mais adequados que busquem 

aliviá-la, bem como minimizá-la, o que oferece à mulher melhores possibilidades de 

vivência quanto à maternidade de uma maneira mais positiva e prazerosa 

(FRANCISCO et al., 2011). 

Para Paiva e Santos (2017) a avaliação da dor perineal no pós-parto é muito 

importante e precisa ser realizada de forma imediata pela equipe profissional que 

presta assistência à puérpera, que por sua vez, precisa agir com responsabilidade, 

valorizando a queixa dolorosa e avaliando não apenas de forma unidimensional, 

mas com intensidade e caráter, buscando formas de aliviar o desconforto das 

puérperas, nos cuidados tanto de si como também do seu recém-nascido. 

É necessária a realização de uma avaliação dessas mulheres, o que cabe aos 

profissionais da saúde, para assim prestar uma assistência adequada, identificando 

e valorizando as morbidades resultantes do parto normal, como por exemplo, a dor 

perineal, pois isso permite o emprego de métodos mais adequados de alívio da dor 

perineal, que promova a sua amenização, assim como permita que as puérperas 

possam prestar todos os cuidados ao recém-nascido, aproveitando esse momento 

tão importante para ambos (FRANCISCO et al., 2011). 

O controle da dor perineal no período do pós parto geralmente acontece com 

analgésicos e anti-inflamatórios por via oral, assim como eventualmente, são 

utilizados outros métodos não medicamentosos (FRANCISCO, 2015). 

Conforme Hasegawa e Leventhal (2009) são inúmeros os fatores que 

precisam ser considerados quanto ao uso de analgésicos orais, como por exemplo, 

a intensidade da dor da mulher, a probabilidade desse tipo de medicamento causar 

constipação, assim como fatores ligados à irritação gástrica, à passagem da droga 
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para o leite materno, bem como os efeitos adversos que podem ter consequências 

mais graves, como o fato do tempo de sangramento materno se tornar prolongado. 

A este respeito, Peleckis, Francisco e Oliveira (2017) complementam que 

para a escolha do tipo de tratamento para a dor é preciso considerar os fatores 

citados, assim como o custo, a forma de administração e até mesmo a satisfação do 

paciente. Salienta ainda que o tratamento da dor aguda ocorre por terapias orais, 

contudo, devido à ocorrência de alguns efeitos adversos outros agentes tópicos e 

retais tem se tornado importantes, funcionando enquanto alternativas à via oral. 

Na realidade a adoção de terapia medicamentosa para o tratamento da dor 

perineal após o parto não possui fortes evidências, visto que inúmeras investigações 

que foram realizadas indicam que não houve uma análise quanto aos efeitos do 

tratamento em longo prazo, assim como os seus efeitos adversos (FRANCISCO, 

2015). 

Quanto à terapia não medicamentosa, Hasegawa e Leventhal (2009) aponta 

como eficaz o uso de bolsas de gelo, assim como de compressas quentes e a 

realização de banhos de assento, afirmando que as puérperas com episiotomia 

fizeram mais uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Salientam ainda que 68, 8% 

das nulíparas utilizaram mais anestésico local do que as primíparas, que utilizaram 

44,2% e as multíparas, que utilizaram 35,3%. Ressaltaram que o uso de gelo 

também é muito utilizado entre as nulíparas. E uma porcentagem elevada (95,4%) 

foi identificada quanto ao uso de anti-inflamatório não esteroidal em mulheres que 

conceberam bebês com peso maior que 3.500 g, sendo que o uso de opioide 

também demonstrou ser maior (27,3%) para tais puérperas. 

De acordo com Zebral et al. (2019) a terapia de alívio da dor perineal é 

importante porque além de se considerar a questão da estrutura física e da 

qualidade do cuidado prestado à puérpera e ao bebê, torna-se relevante o acesso 

aos serviços, assim como uma postura de responsabilidade dos profissionais e dos 

usuários, os quais precisam prestar uma assistência humanizada, que valorize a 

escuta e promova uma reflexão a respeito da satisfação da mulher com o processo 
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de nascimento de seu filho, o que envolve tanto o trabalho de parto, como o parto e 

puerpério, bem como a percepção de dor vivenciada por ela em todos este contexto. 

O enfermeiro precisa desenvolver uma consciência crítica em relação ao 

quanto é importante à terapia de alívio da dor perineal, pois isso auxilia a puérpera 

na tomada de decisão quanto às opções válidas para a promoção do seu conforto e 

bem-estar, não limitando as opções somente ao uso de métodos farmacológicos, 

como os analgésicos e os anti-inflamatórios orais (GONÇALVES; PARREIRA; 

COUTINHO, 2019). 

Peleckis, Francisco e Oliveira (2017) explicam que no que se refere ao alívio 

da dor perineal existem evidências que o uso de terapias não medicamentosas são 

limitadas. E, mesmo existindo uma diversidade de formas de terapias, o alívio da dor 

perineal nem sempre ocorre de maneira adequada, o que pode resultar no 

agravamento da dor, e, consequentemente, gerar ainda mais desconforto e 

sofrimento à puérpera. 

A crioterapia consiste em um método não medicamentoso que parte do uso 

do frio para promover a redução da temperatura tecidual, o que leva a entender que 

possui uma finalidade terapêutica. Na realidade o termo crioterapia nada mais é que 

um termo genérico, o qual abrange uma diversidade de técnicas de resfriamento, 

como por exemplo, a imersão em água gelada e no gelo, a realização de massagem 

utilizando gelo, o uso de bolsa de gelo moído ou de bolsa de gel, uso de bolsa de 

gelo, dentre outros (FRANCISCO, 2015). 

Para Peleckis, Francisco e Oliveira (2017) a escolha da técnica de crioterapia 

precisa considerar fatores quanto à sua efetividade e até mesmo a preferência da 

mulher, visto que algumas formas de resfriamento em muitos casos podem ser 

recusadas por elas, devido ao fato de trazer desconforto.  

O uso crioterapia é indicado na prática clínica, inclusive no tratamento de 

possíveis complicações ligadas às lesões pós-traumáticas. É muito utilizada também 

na obstetrícia, com a finalidade de reduzir edemas, assim como prevenir hematomas 

e, em menor frequência, é utilizada no alívio da dor perineal após o parto normal 

(FRANCISCO et al., 2013). 



9 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2020. 

 

Para Gonçalves, Parreira e Coutinho (2019) a crioterapia pode ser utilizada 

enquanto um método de alívio da dor perineal, promovendo uma maior sensação de 

bem-estar às puérperas, assim como minimizando a intensidade da dor, o que 

consequentemente favorece na redução de suas limitações quanto aos cuidados e 

assistência ao recém-nascido. 

A crioterapia busca controlar algumas alterações fisiológicas locais, trazendo 

assim benefícios terapêuticos, ou seja, atua controlando o processo inflamatório, o 

que favorece na amenização do inchaço na região que se encontra lesionada, 

anestesiando a dor e promovendo o aumento da força muscular, o que resulta na 

recuperação do tecido traumatizado (FRANCISCO, 2015). 

A fitoterapia também é um método muito utilizado no alívio da dor perineal, 

sendo utilizado por inúmeras mulheres no pós-parto, as quais fazem uso das plantas 

medicinais e fitoterápicos, tendo assim poucos efeitos colaterais tanto para elas 

mesmas como para o seu bebê (RODRIGUES; FERREIRA; ANDRADE, 2019). 

A fitoterapia consiste no uso de plantas medicinais nas mais diferentes formas 

farmacêuticas, contudo, sem se utilizar substâncias ativas isoladas, mesmo que 

estas sejam de origem vegetal. Isso leva entender que fitoterápico é, portanto, um 

produto que é extraído de plantas medicinais e/ou seus derivados, exceto 

substâncias isoladas, possuindo assim uma finalidade tanto profilática, como 

curativa ou paliativa (LUTFI et al., 2019). 

Conforme Mendes et al. (2019) a fitoterapia consiste em uma forma de 

tratamento milenar, realizado de maneira simples e natural, a partir do uso de 

plantas medicinais. É responsável por realizar o tratamento e/ou prevenção de 

doenças e condições de saúde por meio do uso de plantas e partes delas, ou seja, 

utilizando folhas e flores, bem como raízes, frutos ou sementes. Geralmente é muito 

utilizada devido ao seu baixo custo e até mesmo boa aceitação pelas pessoas, 

sendo usado no tratamento paliativo. 

Desde o ano de 1978, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece o 

uso da Fitoterapia tanto para fins de diagnóstico, como também de tratamento. Por 

este motivo, desde esse período passou a recomendar a realização de pesquisas, 
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assim como a difundir os conhecimentos necessários para o uso da fitoterapia nos 

sistemas mundiais de saúde, sendo que nos dias atuais 80% da população mundial 

faz uso de plantas medicinais enquanto principal opção terapêutica, principalmente 

no que se refere à Atenção Primária à Saúde (GONÇALVES, 2017). 

O Protocolo de Plantas Medicinais e Fitoterápicos tem como finalidade 

comprovar que o uso das plantas medicinais e fitoterápicos podem ser significativos 

nos serviços de atenção à mulher, promovendo maior segurança e orientação aos 

profissionais na prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos, a um menor custo, 

assim como menos efeitos colaterais tanto para mãe como para o bebê 

(RODRIGUES; FERREIRA; ANDRADE, 2019). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo permitiu a realização de uma análise da terapia de alívio da dor 

perineal no pós-parto, visto que este tem sido um dos principais problemas 

enfrentados por inúmeras puérperas no período pós-parto, o que até mesmo tem 

dificultado nos cuidados com o bebê. 

A partir do referencial teórico estudado foi possível inferir que inúmeras 

terapias têm sido utilizadas no tratamento da dor perineal no pós-parto, onde se 

verificou a existência da terapia medicamentosa e não medicamentosa, priorizando 

a crioterapia e o uso da fitoterapia nesse processo. 

Dessa forma, alguns benefícios da crioterapia e da fitoterapia foram 

apontados, como o fato de controlar o processo inflamatório, diminuindo o inchaço, 

bem como anestesiando a dor na região afetada, sendo que no caso das puérperas, 

promove o alívio da dor perineal, proporcionando sensação de bem-estar e 

reduzindo as limitações nos cuidados e assistência ao recém-nascido. 

O estudo em questão permitiu um maior aprofundamento quanto a esse 

assunto, levando ao entendimento de que a atuação do enfermeiro pode ser muito 

importante nesse processo, visto que cabe a este profissional prestar a devida 

assistência às puérperas, realizando uma avaliação adequada para um tratamento 
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da dor perineal eficaz, que parta do uso de uma terapia que de fato funcione na 

intensidade da dor, buscando amenizá-la. 

A escolha do método adequado de alívio da dor perineal é extremamente 

importante, visto que permite à mulher tanto uma maior sensação de bem estar 

como também maiores possibilidades de prestar os devidos cuidados ao seu bebê, 

desempenhando suas atividades diárias com maior facilidade. 

Esse assunto incita ainda novas discussões a respeito do assunto, induzindo 

a novas pesquisas, visando novas descobertas a respeito do tema e ampliando a 

compreensão acerca de terapias de alívio da dor perineal no pós-parto, a fim de 

buscar meios que garantam que as puérperas possam prestar os devidos cuidados 

e assistência ao seu bebê.  
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