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Introdução: Episiotomia e laceração perineal grave são importantes fatores obstétricos etiológicos de traumas nos 

músculos do assoalho pélvico (MAP). Objetivos: avaliar o impacto da episiotomia e laceração perineal grave nos MAP 

por meio da avaliação ultrassonográfica, em primíparas no pós-parto. Métodos: As bases de dados utilizadas foram 

MEDLINE via PubMed, LILACS via BVS, Embase via Elsevier e Biblioteca Cochrane, usando as seguintes palavras-

chave: vaginal birth, postpartum period, episiotomy, obstetric anal sphincter injury, perineal tear, perineal laceration, birth 

injuries, anus levator avulsion, pelvic floor disorders, pelvic floor function, ultrasound. Os critérios de elegibilidade foram 

primíparas, avaliadas no período de três a 24 meses pós-parto, submetidas à episiotomia ou com laceração perineal 

grave, e em que o desfecho avaliado incluísse a avaliação de um ou mais aspectos morfológicos do MAP avaliados por 

ultrassonografia. Dois revisores independentes inicialmente selecionaram os estudos com base nos títulos e resumos. 

Textos completos dos artigos potencialmente relevantes foram posteriormente recuperados para avaliação final, e suas 

referências foram verificadas. Dados sobre delineamento do estudo e objetivo, tamanho da amostra, população 

estudada, período pós-parto, grupo controle, paridade, idade e desfecho avaliado foram coletados. A qualidade 

metodológica dos estudos incluídos na revisão foi avaliada pelo Newscastle-Ottawa Scale (NOS), porém os artigos não 

foram excluídos com base nessa avaliação. As análises foram realizadas no software Review Manager e considerou-se 

o nível de confiança de 95%. Número de registro no PROSPERO (CRD42017075750). Resultados: A busca eletrônica 

resultou em um total de 978 referências. A seleção final foi composta por 18 artigos para a revisão sistemática e 10 para 

meta-análise. As mulheres com avulsão do músculo levantador do ânus (MLA) tiveram 1,77 vezes mais chances de 

terem sido submetidas a episiotomia (OR = 1,77, IC 95% 1,25-2,51) e 4,31 vezes mais propensas a terem apresentado 

laceração perineal grave (OR = 4, 31, IC 95% 2,34-7,91). Aquelas que sofreram laceração perineal grave foram 1,54 



vezes mais propensas a terem avulsão do MLA após o parto (OR = 1,54, IC 95% 0,27-8,72) e 2,82 vezes mais 

propensas a terem defeitos nos esfíncteres anais (OR = 2,82; IC95% 1,71-4,67). Não se observou relação entre os 

fatores obstétricos e a mobilidade do corpo perineal, junção anorretal e mobilidade da junção uretrovesical. Conclusões: 

a episiotomia e a laceração perineal grave são fatores de risco independentes para alterações anatômicas dos MAP. 

Esse achado pode ser útil para identificar mulheres com maior risco de desenvolver disfunções do assoalho pélvico.


