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Introdução. O trauma perineal durante o parto vaginal é um importante fator etiológico de complicações 
indesejáveis, especialmente as disfunções do assoalho pélvico. Métodos que preservem a integridade perineal 
têm sido um desafio às práticas entre os profissionais de saúde que atuam na assistência ao ciclo gravídico-
puerperal. Recentemente, o surgimento do dilatador vaginal Epi-No® que visa melhorar a complacência dos 
tecidos perivaginais por meio do alongamento muscular promovido pelo equipamento, sugere reduzir a chance 
de lesão perineal.  Desta forma, torna-se importante investigar os efeitos deste método de preparo para o parto 
na redução de traumas perineais. Objetivos. O objetivo foi verificar a ocorrência de trauma perineal em mu-
lheres que fizeram uso do Epi-No® no final da gestação e comparar as variáveis clínicas, obstétricas e neonatais 
entre as mulheres que tiveram ou não laceração perineal. Método. Foram selecionadas 30 gestantes de feto 
único, maiores de 18 anos, de risco habitual e que desejavam ter parto vaginal. As gestantes realizaram uma 
avaliação clínica inicial na 34ª semana gestacional e uma avaliação após o parto. Em seguida foram submeti-
das ao preparo do assoalho pélvico utilizando do Epi-No®. O dispositivo era usado duas vezes por semana, 
durante 20 minutos, até o início do trabalho de parto, sob supervisão de uma fisioterapeuta experiente na área 
de saúde da mulher. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob protocol número 473.596. 
Os dados foram analisados pelo Programa Statistica 7.0. A normalidade foi testada pelo teste de Shapiro-Wilk, 
para a comparação das variáveis entre os grupos (com e sem laceração) foi utilizado o teste de Mann-Whitney 
e para verificar a associação entre as variáveis foi utilizado o teste Qui-Quadrado. O intervalo de confiança foi 
calculado. Para todas as análises foi considerado nível de significância de 5%.Resultados.  Das 30 mulheres 
inclusas no estudo, 22 tiveram parto via vaginal, sendo 14 sofreram laceração perineal. Não houve diferença es-
tatística entre os dois grupos (com e sem laceração perineal) no tempo de trabalho de parto, incluindo o período 
expulsivo. A massa corporal do recém nascido foi 0,4 quilogramas maior no grupo que teve laceração perineal 
(IC95% 0,04 a 0,76). Conclusão. O presente estudo verificou que 63,6% das mulheres apresentaram lace-
ração perineal e o fator associado ao trauma perineal foi a massa corporal do recém-nascido.
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