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Resumo  

Introdução:  A apresentação pélvica é a mais comum das apresentações ditas anómalas, 

ocorrendo em 3-4% das gestações a termo. Pode classificar-se em completa ou incompleta, 

podendo, esta última, apresentar-se em modalidade de nádegas ou pés. A via do parto na 

apresentação pélvica pode condicionar um aumento da morbimortalidade quer materna quer 

fetal. O objectivo desta monografia visa efectuar uma revisão sistemática da evidência científica 

relativa à morbimortalidade neonatal/infantil e materna no que respeita as diferentes vias do 

parto na apresentação pélvica unifetal a termo. 

 Material e Métodos: Esta revisão sistemática abrangeu estudos pesquisados através do 

motor de busca Pubmed da Medline com os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados 

de Janeiro de 1999 até Dezembro de 2009, escritos em língua inglesa ou portuguesa, com níveis 

de evidência científica de I a III. Para a referida pesquisa, foram utilizadas as seguintes 

palavras-chave: (breech) AND (delivery OR birth OR labour OR presentation). Incluiu, 

também, protocolos de actuação clínica referentes ao parto em apresentação pélvica. 

Resultados: Dos 890 artigos obtidos, seleccionaram-se 32: 4 apresentam nível de evidência I, 

26 nível de evidência II e 2 nível de evidência III. Incluíram-se 5 protocolos de actuação clínica. 

Em termos de repercussões maternas e neonatais, os resultados obtidos não foram consistentes 

nos diversos trabalhos analisados. Relativamente à morbimortalidade infantil, a maioria dos 

estudos não mostrou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos.  

Conclusão: Parece ser razoável admitir que o parto vaginal é uma opção segura e viável em 

casos devidamente seleccionados, mediante orientação de um protocolo de actuação clínica 

adequado. É, contudo, necessária mais investigação nesta área no sentido de esclarecer as 

consequências neonatais, infantis e maternas de acordo com a via do parto na apresentação 

pélvica a termo. 

 

Palavras-chave: apresentação pélvica, cesariana, parto vaginal 
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Abstract   

Introduction: Breech presentation is the most common malpresentation, occurring in 3-4% of 

all pregnancies at term. It can be classified into complete or incomplete (knee or foot). The 

mode of delivery may be associated to maternal and fetal morbimortality. This study intends to 

evaluate scientific evidence concerning both new-born/child and mother’s consequences 

according to the mode of delivery (vaginal delivery versus caesarean section) in singleton 

breech presentation at term.  

Material and Methods: This systematic review included studies searched on the Pubmed 

database published until December 31st of 2009, in portuguese or in english, with levels of 

evidence between I and III. The search was done with the keywords: (breech) AND (delivery OR 

birth OR labor OR presentation). This study also included clinical protocols for management of 

breech presentation. 

Results: From the 890 articles first obtained, 32 articles were selected, from which 4 had level 

of evidence I, 26 level of evidence II and 2 level of evidence III. There were included 5 clinical 

protocols, as well. In terms of maternal and neonatal outcomes, the results were not consistent 

in the various studies analyzed. With regard to morbimortality in childhood, most studies 

showed no statistically significant differences between groups. 

Conclusions: It seems reasonable to assume that vaginal delivery is a safe and feasible option 

in selected cases and with guidance of an adequate clinical protocol. Nevertheless, more 

research is necessary in this area in order to clarify the neonatal, childhood and maternal 

consequences, according to the mode of delivery in breech presentation. 

 

Keywords: breech presentation, caesarean section, vaginal birth 
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Introdução  

A apresentação pélvica (AP) é a mais comum das apresentações ditas anómalas, sendo 

que a sua incidência varia com a idade gestacional1. A sua incidência diminui de 20% às 28 

semanas de gestação para 3-4% na gravidez a termo1-3, sendo que, por volta das 34 semanas, a 

maioria dos fetos já se converteu para apresentação cefálica1.  

 De acordo com a atitude fetal a AP pode ser classificada em três tipos: completa (ancas 

e joelhos flectidos), incompleta modo nádegas (ancas flectidas e extensão dos joelhos) e 

incompleta modo pés (uma ou ambas as ancas estendidas e um ou ambos os pés localizados 

mais inferiormente) 1. A AP incompleta modo nádegas é a mais comum, ocorrendo em 60-70% 

dos casos, sendo mais frequente em primíparas1. A AP completa, por sua vez, é a menos 

comum, representando 10% dos casos1. A AP incompleta modo pés é a mais frequente na 

gravidez unifetal pré-termo e encontra-se associada a um risco aumentado de prolapso do 

cordão umbilical, bem como retenção de cabeça última durante o parto1,4. Representa 20-30% 

dos casos de AP1.  

 São causas ou factores predisponentes da AP: prematuridade, anomalias uterinas1,4  

(malformações, leiomiomas), patologia fetal2,4  (trissomia 21, malformações do sistema nervoso 

central [SNC], síndromes de Prader-Willi e de Potter, distrofia miotónica, malformações dos 

membros e restrição de crescimento fetal [RCF]), gestação múltipla1,4, polihidrâmnio1,4, 

oligoâmnio4, placenta prévia1,4, implantação placentária corneal1, nuliparidade/multiparidade, 

idade materna avançada e bacia materna inadequada2. Além disso, há um risco aumentado de 

recorrência deste tipo de apresentação em gestações subsequentes4. Muitos destes factores 

podem, independentemente do tipo de apresentação, estar associados a um aumento do risco de 

consequências adversas para o feto/recém-nascido (RN)4, actuando, desta forma, como 

possíveis confundidores quando se estuda, por exemplo, o efeito da AP propriamente dita ou da 

via do parto na morbimortalidade fetal ou do RN 4.  

 Estima-se que a morbimortalidade perinatal na AP é cerca de 3 vezes maior 

relativamente à apresentação cefálica (AC). O traumatismo do parto (por levantamento de 

braços, hiperextensão da cabeça ou retenção de cabeça última) e a hipóxia grave (por 
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prolapso/compressão do cordão) constituem os 2 factores principais que contribuem para esta 

elevação de risco, sendo os seus efeitos dependentes da idade gestacional1,5.  

A atitude perante uma AP a termo, de forma a minimizar o risco quer para a mãe quer 

para o feto/RN, permanece uma área de bastante controvérsia6. Neste contexto, a presente 

revisão sistemática tem como objectivo fundamental avaliar a evidência científica disponível 

acerca da morbimortalidade materna e neonatal/infantil de acordo com a via do parto (parto 

vaginal [PV] versus [vs.] cesariana) na AP unifetal a termo.   
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Material e Métodos 

 Após estabelecer o objectivo da revisão sistemática - morbimortalidade materna e 

neonatal/infantil de acordo com a via do parto (PV vs. cesariana) na AP na gravidez unifetal a 

termo com peso ao nascimento superior a 2500g - foi realizada uma pesquisa com o motor de 

busca Pubmed da Medline. Para a referida pesquisa, foram utilizadas as seguintes palavras-

chave: (breech) AND (delivery OR birth OR labor OR presentation). Os critérios de inclusão 

para a pesquisa bibliográfica supracitada consistiram em: artigos publicados no período de 1 de 

Janeiro de 1999 até 31 de Dezembro de 2009, em língua inglesa ou portuguesa e níveis de 

evidência científica de I a III.  

 Para além disso, foram pesquisados protocolos de actuação clínica dos colégios 

americano e britânico de Obstetrícia e Ginecologia, American College of Obstreticians and 

Gynecologists [ACOG] e Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [RCOG], 

respectivamente, referentes ao parto em AP. Foi também incluído o protocolo de orientação do 

parto em AP a termo, de 2005, do Serviço de Obstetrícia do Hospital de São João (HSJ). 
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Resultados 

Da pesquisa efectuada no motor de busca Pubmed da Medline, obtiveram-se um total de 

890 artigos, dos quais foram exluídos 858. Critérios de exclusão: nível de evidencia IV e tema 

abordado fora do âmbito do objectivo do presente trabalho.  

Desta forma, a presente revisão sistemática baseou-se num total de 32 artigos, dos quais 

4 apresentam nível de evidência I, 26 nível de evidência II, e 2 nível de evidência III, e em 5 

protocolos de actuação clínica.  

 

I – Repercussões Neonatais  

I.A - Mortalidade Neonatal 

Hannah ME et al, no seu ensaio clínico randomizado com 2083 participantes (Term 

Breech Trial [TBT]), relataram uma diminuição significativa da mortalidade perinatal e neonatal 

com a cesariana relativamente ao PV7.  

Numerosos estudos observacionais, analisando esta temática, foram publicados, 

revelando resultados contraditórios. Neste contexto, houve estudos que constataram um 

aumento da mortalidade neonatal no PV comparativamente à cesariana 6,8-13, enquanto outros 

autores não verificaram esse incremento da mortalidade neonatal no parto por via vaginal 14-24.   

Em 2005, Rietberg CCT et al. publicaram um estudo coorte com 35453 participantes, 

com o objectivo de avaliar o impacto dos resultados publicados pelo TBT na prática obstétrica 

holandesa25. Os autores relataram um aumento da taxa de cesarianas de 50% para 80%, para a 

AP a termo, em 2 meses após publicação do TBT, que se acompanhou de uma diminuição 

estatisticamente significativa da mortalidade perinatal para RN com peso ao nascimento inferior 

ou igual a 4000g25. 
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I.B - Morbilidade Neonatal 

I.B.1 – Traumatismo Obstétrico 

São vários os estudos analisados que abordam o traumatismo obstétrico. Este engloba 

diversas variáveis como hematomas, lacerações, fracturas ósseas, pneumotorax, entre outras. 

Embora alguns estudos considerem a lesão nervosa, nomeadamente do plexo braquial, à parte 

do traumatismo obstétrico12,26, este parâmetro será considerado nesta secção.  

Um aumento do risco de traumatismo obstétrico no parto por via vaginal relativamente 

à cesariana, sem especificação do risco referente às variáveis individuais que o constituem, é 

reportado por diversos autores7,8,10-13,24.  

No que diz respeito à lesão do plexo braquial, Gilbert WM et al., na sua coorte 

retrospectiva de 100667 participantes, analisando esta variável individualmente, concluíram que 

se apresentava aumentada no grupo do PV, quer em multíparas, quer em primíparas12. Do 

mesmo modo, Mailàth-Pokorny M e colaboradores, no seu estudo coorte com 1345 

participantes, concluíram que a lesão do plexo braquial se encontrava aumentada no PV 

relativamente à cesariana, não tendo encontrado diferenças estatisticamente significativas em 

relação às restantes variáveis do traumatismo obstétrico investigadas (hematoma grave e 

fractura da base do crânio) 6.  

Molkenboer JFM e colaboradores, no seu estudo coorte com 238 participantes, 

relataram um risco aumentado de morbilidade neonatal moderada, que, entre outras variáveis, 

inclui lesão de nervo periférico ausente na altura da alta, para o PV19.  

Rietberg CCT et al., por sua vez, verificaram, a par do aumento da taxa de cesarianas de 

50% para 80%, para a AP a termo, em 2 meses após publicação do TBT, uma redução 

estatisticamente significativa do traumatismo obstétrico (não especificado) para RN com peso 

ao nascimento inferior ou igual a 4000g25.  

Pelo contrário, não foram encontradas diferenças, de acordo com a via do parto, para 

qualquer das variáveis do traumatismo obstétrico analisadas em vários estudos9,14-18,20-23,26. 

Uma limitação importante à comparação do traumatismo obstétrico entre os diversos 

estudos diz respeito à definição deste parâmetro que varia conforme os artigos. 
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 I.B.2 – Alterações Neurológicas  

As alterações neurológicas são um parâmetro abordado por grande parte dos artigos 

seleccionados para o presente trabalho6-10,13,15,17-21,23,24,26.  

A variável convulsões é, de entre as alterações neurológicas, aquela que é mais vezes 

investigada6-10,13,15,17,19-21,23,24. Destes estudos, apenas Hannah ME et al., no seu ensaio clínico 

randomizado, relatam um risco aumentado de convulsões no primeiro dia pós-parto ou que 

requerem controlo com dois ou mais fármacos para os RN pertencentes ao grupo do parto por 

via vaginal relativamente à cesariana7. Os restantes estudos não mostraram diferenças 

estatisticamente significativas em relação à presença de convulsões nos RN nos dois grupos6,8-

10,13,15,17,19-21,23,24. Uma limitação a esta análise consiste no facto de que a variável convulsões é 

definida de formas distintas nos diferentes estudos, sendo que alguns consideram convulsões no 

primeiro dia de vida ou necessitando de controlo com dois ou mais fármacos6-8,15,19,20,23,24, 

enquanto os restantes não especificam9,10,13,17,21. 

Golfier F et al., na sua coorte retrospectiva de 1116 participantes, apesar de não ter 

encontrado diferenças entre os grupos no que diz respeito à incidência de convulsões 

(considerada uma sequela neurológica major), reportou que as sequelas neurológicas minor (não 

especificou quais) foram mais frequentes para o PV13.  

Alarab M et al., por sua vez, na sua coorte retrospectiva de 641 participantes, não 

encontraram um excesso de risco para disfunção neurológica (não especificada) no grupo do PV 

em relação à cesariana18. 

Herbst A et al., no seu estudo coorte com 1026 participantes, comparou as incidências 

de hemorragia intracraniana e encefalopatia hipóxico-isquémica de acordo com a via do parto, 

tendo concluído que se apresentavam aumentadas no PV26. Pelo contrário, Ulander V-M e 

colaboradores, na sua coorte retrospectiva com 136590 participantes (2910 no grupo AP), não 

encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos no que se refere à 

variável hemorragia intracraniana10. 
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I.B.3 – Equilíbrio Ácido-Base  

Este parâmetro engloba diversas variáveis, nomeadamente pH arterial inferior a 

7,06,7,14,21; 7,0517,26 ou 7,1513; deficit de base superior ou igual a 157,15,19,20; deficit de base de 10 a 

1519; pressão arterial CO2 (pCO2), pressão arterial de O2 (pO2) e excesso de base arterial27.  

Verificou-se um risco aumentado de acidemia metabólica neonatal no grupo do PV 

comparativamente à cesariana em seis estudos dos anteriormente mencionados7,13,17,20,26,27.  

Por fim, Molkenboer JFM et al. (vide supra) relataram um risco aumentado de 

morbilidade neonatal moderada, que, entre outras variáveis, inclui pH arterial entre 7,00 e 7,10; 

e deficit de base de 10 a 15, para o PV relativamente à cesariana19.   

Para concluir, nunca é demais salientar que a análise comparativa entre os diferentes 

artigos é dificultada pela presença de cut-offs distintos dos valores do pH arterial e de deficit de 

bases nos diversos estudos. 

 

I.B.4– Admissão na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) 

Dos estudos que abordam a admissão na UCIN6-9,13-17,19-24,26, apenas cinco referem 

especificamente um aumento da necessidade de internamento dos RN nessa unidade para o PV7-

9,13,26. Para além disso, Daskalakis G e colaboradores, no seu estudo coorte com 2054 

participantes (1552 no primeiro período de avaliação e 502 no segundo), compararam a 

morbimortalidade neonatal entre dois períodos de avaliação com políticas de abordagem 

diferentes perante a AP a termo. Assim, do primeiro para o segundo período notou-se uma 

redução drástica do número de partos por via vaginal para a AP a termo. Como consequência, 

houve uma redução significativa do risco de internamento na UCIN no segundo período de 

avaliação em relação ao primeiro, sem outras diferenças estatisticamente significativas nas 

restantes variáveis analisadas8.  

Para terminar, Molkenboer JFM e colaboradores (vide supra) descreveram um risco 

aumentado de morbilidade neonatal moderada, que inclui o internamento na UCIN por 2 a 4 

dias, para o PV19.   
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I.B.5 - Reactividade Neonatal ao Nascimento  

Este parâmetro pretende abranger variáveis como índice de Apgar baixo6-11,13-26, 

necessidade de entubação e/ou ventilação7,8,12,13,15,19,20,23,24, bem como depressão do nível de 

consciência7,8,10,15,19,20 (letargia, estupor, coma), hipotonia6-8,15,19,20 e necessidade de 

reanimação13,22 (massagem cardíaca externa). 

Relativamente ao índice de Apgar baixo ao 1º minuto (inferior a 4, 6 ou 7), houve 

estudos que relataram que encontrava-se aumentado no PV10,13,17, enquanto outros autores não 

verificaram essa diferença16.  

No que se refere ao índice de Apgar baixo ao 5º minuto (inferior a 4, 6 ou 7), notou-se 

que estava aumentado no PV em vários estudos7-11,13,20,23,24,26, enquanto outros não reportaram 

esse aumento6,14-16,18,21,22. Molkenboer JFM et al. (vide supra) relataram que a morbilidade 

moderada, que, entre outras variáveis inclui índice de Apgar 4-6 ao 5º minuto, está aumentada 

para o PV19. Além disso, verificou-se, no estudo coorte publicado por Rietberg CCT e 

colaboradores, uma diminuição da incidência de índice de Apgar inferior a 7 ao 5º minuto 

associada à mudança da prática obstétrica holandesa perante a AP a termo, após publicação do 

TBT, para RN com peso inferior ou igual a 4000g, como anteriormente mencionado25.  

Por fim, o único artigo que analisou o índice de Apgar baixo ao 10º minuto (inferior a 4) 

não relatou diferenças estatisticamente significativas de acordo com a via do parto23. 

Para finalizar, é relevante referir que a discrepância existente entre os valores do índice 

de Apgar sujeitos a avaliação nos diferentes artigos é um factor limitante importante para a 

presente análise comparativa. 

No que se refere à necessidade de entubação e/ou ventilação, houve três estudos que 

relataram o aumento no PV, comparativamente à cesariana7,13,24. Em relação à depressão do 

nível de consciência e à hipotonia, apenas Hannah ME et al. relataram o seu aumento no grupo 

do PV7. Molkenboer JFM e colaboradores, no entanto, descreveram um risco aumentado de 

morbilidade neonatal moderada, que, entre outras variáveis, inclui hipotonia (menos de 2 horas) 

e entubação e ventilação (menos de 24 horas) para o PV19. No que diz respeito à necessidade de 
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reanimação, ambos os estudos que abordam este parâmetro constataram que se encontrava 

aumentada no parto por via vaginal13,22.   

 

I.B.6 – Displasia Congénita da Anca (DCA)  

Para além dos parâmetros já abordados, Lowry CA et al. publicaram um estudo coorte 

retrospectivo com 941 participantes com o intuito de determinar se a via do parto (PV, cesariana 

electiva [CesEl], cesariana em trabalho de parto [CesTP]) tem influência sobre o 

desenvolvimento de DCA, tendo concluído que esta ocorre com uma incidência 

significativamente superior no PV relativamente à cesariana28. 

 

II – Repercussões Infantis   

Enquanto a morbimortalidade neonatal para a AP a termo, de acordo com a via do parto, 

tem sido uma temática extensamente estudada, a informação acerca das repercussões a longo 

prazo para a criança é bastante mais escassa.  

 

II.A – Mortalidade Infantil   

 Dos artigos analisados, apenas quatro investigaram a mortalidade infantil de acordo com 

a via do parto. Destes, destaca-se o ensaio clínico randomizado publicado por Whyte H e 

colaboradores que, procedendo ao seguimento de 920 crianças participantes no TBT, por um 

período de 2 anos, concluíram a ausência de diferenças estatisticamente significativas entre o 

PV e cesariana29. Os restantes trabalhos, estudos de coorte com períodos de seguimento 

variáveis (1,5 a 10 anos), não encontraram, da mesma forma, um aumento da mortalidade 

infantil no grupo do parto por via vaginal9,10,17. Pelo contrário, Ulander V-M et al., relataram 

uma ocorrência mortal no grupo do parto por cesariana relativamente ao PV, diferença que não 

foi, no entanto, estatisticamente significativa10.   
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II.B – Morbilidade Infantil   

Neste âmbito, os estudos seleccionados procuram estudar a relação da via do parto com 

as repercussões adversas a longo prazo, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento 

psico-motor da criança e presença ou não de sequelas neurológicas. Whyte H et al., avaliando o 

desenvolvimento psico-motor, nomeadamente no que diz respeito à linguagem, motricidade 

global e fina, capacidade de resolução de problemas, comportamento e adaptação social, de 920 

crianças participantes no TBT, aos 2 anos pós-parto, relataram que o parto por cesariana não 

está associado a uma redução do risco de atraso de neurodesenvolvimento relativamente ao 

PV29. Este resultado foi inesperado, já que, no TBT, houve diminuição da morbilidade neonatal 

com a cesariana em relação ao PV7. 

 Por sua vez, Molkenboer JFM et al., na sua coorte prospectiva com 183 crianças, 

debruçando-se sobre variáveis do desenvolvimento psico-motor idênticas às anteriormente 

mencionadas, bem como a interacção entre o peso ao nascimento e via do parto relativamente 

aos parâmetros referidos, verificou um risco superior de atraso do neurodesenvolvimento, aos 2 

anos de idade, em crianças com um peso à nascença superior a 3500g no grupo do PV30.  

Vários outros estudos observacionais, analisando a relação entre o desenvolvimento 

psico-motor e a via do parto na AP a termo, inferiram a ausência de diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos9,15,17,27. Ulander V-M et al. chegaram mesmo a relatar uma 

incidência cumulativa de morbilidade infantil (necessidade actual ou anterior de hospitalização, 

medicação, cirurgia, seguimento em consulta; desenvolvimento intelectual) inferior para o PV 

comparativamente à cesariana, até aos 7 anos de seguimento10.  

Pelo contrário, na sua coorte prospectiva de 177257 participantes, Andersen GL e 

colaboradores, com o objectivo de determinar se a apresentação fetal, bem como a via do parto, 

são factores de risco para paralisia cerebral, inferiram que o parto pélvico, em geral, e, em 

particular na apresentação unifetal a termo, é um factor de risco significativo para paralisia 

cerebral, principalmente o PV, relativamente à cesariana31.  

Por outro lado, Krebs L et al., no seu estudo caso-controlo com 870 participantes, com o 

intuito de investigar a relação entre parto pélvico e epilepsia, concluiu que o risco aumentado de 
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epilepsia na AP não esteve relacionado com a via do parto ou diminuição do índice de Apgar, 

mas sim com a RCF32.  

Apesar de determinados estudos relatarem um aumento da morbilidade neonatal 

(incluindo índice de Apgar baixo), que não se traduz em sequelas tardias7,9, Krebs L e 

colaboradores, no seu estudo caso-controlo com 274 participantes, revelaram que no grupo de 

casos (crianças em AP a termo com índice de Apgar inferior a 7 ao 5º minuto ao nascimento) 

houve um risco aumentado de sequelas neurológicas e incapacidade (paralisia cerebral, 

dificuldades de linguagem/aprendizagem) relativamente ao grupo controlo (crianças em AP a 

termo com índice de Apgar normal), na avaliação das crianças aos 4 a 15 anos de idade33. 

Apesar disso, a grande maioria das crianças (75%) não apresentou qualquer tipo de alteração33. 

 

Para concluir, é importante ter em conta que a não uniformização dos períodos de 

seguimento e definição dos parâmetros avaliados é um factor limitante relevante, que 

condiciona a análise comparativa, quer da mortalidade, quer da morbilidade infantis, entre os 

vários estudos.  

 

III – Repercussões Maternas 

III.A – Mortalidade Materna   

Foram identificados apenas dois estudos que avaliaram a mortalidade materna de acordo 

com a via do parto: Hannah ME et al. 7, assim como Molkenboer JFM e colaboradores19. 

Ambos referiram a ausência de diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito à 

mortalidade materna, 6 semanas após o parto, entre o parto por cesariana e por via vaginal.    

 

III.B – Morbilidade Materna Precoce 

III.B.1 – Traumatismo Obstétrico 

O traumatismo obstétrico engloba variáveis como traumatismo do canal do parto, do 

útero, segmento inferior, colo do útero, estruturas adjacentes ao tracto genital (bexiga, ureteres, 
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intestino), bem como hematoma vulvar ou perineal. Foram identificados cinco estudos que 

avaliam este parâmetro7,13,19,21,34.  

Hannah ME et al.7, Golfier F et al.13 e Molkenboer JFM et al.19 não encontraram 

diferenças estatisticamente significativas entre o parto por via vaginal e a cesariana.  

Krebs L e colaboradores, por sua vez, no seu estudo coorte com 15441 participantes, 

relataram que a rotura do esfíncter anal ocorreu em maior percentagem das parturientes 

submetidas a PV34. 

Kumari AS et al., na sua coorte de 250 participantes, referiram um menor risco de 

complicações maternas para o PV relativamente à cesariana, contudo, apenas avaliaram o risco 

em termos globais (compreendendo não só o traumatismo de órgãos adjacentes ao tracto genital, 

como também anemia e histerectomia por hemorragia, complicações infecciosas e complicações 

embólicas) 21.  

 

III.B.2 – Complicações Hemorrágicas/Embólicas 

As complicações hemorrágicas pós-parto podem ser avaliadas directamente pela 

presença de hemorragia, geralmente considerado significativo quando superior a 1000 ml, e 

indirectamente pela necessidade de transfusão sanguínea, dilatação e curetagem ou 

histerectomia por hemorragia uterina ou pela presença de anemia. Por sua vez, as complicações 

embólicas pós-parto analisadas consistem na trombose venosa profunda (TVP), tromboembolia 

pulmonar (TEP) e coagulação intravascular disseminada (CID).  

Dos estudos que avaliaram estes parâmetros tendo em conta a via do parto (PV vs. 

cesariana)7,13,19,21, apenas Kumari AS et al. concluíram um menor risco de complicações 

maternas para o PV relativamente à cesariana, como referido no ponto anterior21.  

 

III.B.3 – Complicações Infecciosas 

Hannah ME et al., avaliando a infecção da ferida cirúrgica e febre pós-parto7, Golfier F 

et al., analisando pielonefrite e endometrite pós-parto13 e Molkenboer JFM et al., abordando 

infeccção de ferida cirúrgica, febre e toma de antibióticos pós-parto19, não encontraram 



  Apresentação Pélvica a Termo – Via do Parto  

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                      17                                                        Cláudia Patraquim 

diferenças estatisticamente significativas entre o PV e cesariana no que se refere a esses 

parâmetros.  

Por outro lado, Golfier F e colaboradores relataram que a morbilidade minor 

(hipertermia, cistite pós-parto) era maior para a cesariana comparativamente ao PV13. Da mesma 

forma, Krebs L et al. descreveram um risco aumentado de febre pós-parto e infecção com a 

CesEl relativamente ao PV34. Por fim, Kumari AS et al., analisando as complicações infecciosas 

pós-parto conjuntamente a outras variáveis (vide supra), concluíram um menor risco de 

complicações maternas para o PV relativamente à cesariana21.  

 

III.B.4 – Complicações Respiratórias 

Apenas dois artigos se referem às complicações respiratórias (pneumonia e síndrome de 

dificuldade respiratória [SDRA])7,19, sendo que ambos não encontraram diferenças 

estatisticamente significativas de acordo com a via do parto (PV vs. cesariana) para a AP a 

termo.    

 

III.C – Morbilidade Materna a Longo Prazo  

III.C.1 – Dor 

A dor é avaliada em três35-37 dos quatro estudos34-37 que analisam a morbilidade materna 

a longo prazo.  

Hannah ME et al., no seguimento aos 3 meses de 1596 mães participantes no TBT, 

verificaram que aquelas submetidas a cesariana assinalaram maior dor abdominal e menor dor 

perineal percepcionadas no dia anterior à avaliação, comparativamente às submetidas a PV35. 

Posteriormente, os mesmos autores, no seguimento aos 2 anos de 917 mães, não 

relataram diferenças na dor (cefaleias, dispareunia, lombar, perineal, abdominal) percepcionada 

nos três a seis meses precedentes à avaliação entre o PV e a cesariana36. Da mesma forma, 

Molkenboer JFM et al., na sua coorte prospectiva de 183 participantes, analisando as mesmas 

variáveis, não verificaram diferenças entre os dois grupos37.  
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Um possível factor limitante é a natureza subjectiva da dor e a consequente dificuldade 

na sua avaliação.  

 

III.C.2 – Incontinência Anal (IA)/Urinária (IU) 

No seguimento aos 3 meses do TBT foi reportado um risco diminuído de IU para a 

cesariana em relação ao PV35. Além disso, embora a incidência de incontinência para gases seja 

semelhante em ambos os grupos, as mães submetidas a cesariana mostraram menos 

preocupação relativamente a esta situação35.  

Contudo, Hannah ME et al., aos 2 anos, não encontraram diferenças entre os dois 

grupos relativamente à IU e IA36, o mesmo ocorrendo com Krebs L e colaboradores, com 

períodos de seguimento variáveis dos participantes34, e Molkenboer JFM et al., aos 2 anos37. 

 

III.C.3 – Obstipação 

No que se refere à obstipação, o estudo levado a cabo por Hannah ME et al., no 

seguimento aos 2 anos, concluiu que encontrava-se aumentada na cesariana36, enquanto o estudo 

coorte publicado por Molkenboer JFM et al não encontrou esse aumento37. 

 

III.C.4 – Alterações Psicológicas  

A depressão pós-parto foi alvo do estudo por parte de três autores que não encontraram 

diferenças na prevalência deste distúrbio de acordo com a via do parto35-37. 

 

III.C.5 – Complicações Obstétricas em Gestações Subsequentes 

As possíveis complicações em gestações subsequentes (placenta prévia, descolamento 

precoce da placenta normalmente inserida [DPPNI], gravidez ectópica, rotura uterina, 

abortamento, entre outras) foram abordadas somente por Krebs L e colaboradores que não 

verificaram associação com a cesariana34.  
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 No que respeita à morbimortalidade materna, o número de artigos obtido foi escasso 

para permitir obter conclusões significativas. Para além disso, a variação na definição dos 

parâmetros avaliados, bem como nos períodos de seguimento dos participantes, dificultou a 

comparação entre os estudos seleccionados. 

 

Os quadros I, II e III em anexo pretendem apresentar, de acordo com o nível de 

evidência, uma descrição sumária de cada artigo incluído nos resultados, com especial ênfase 

para as limitações de cada estudo, bem como as conclusões obtidas em termos dos parâmetros 

maternos e/ou neonatais/infantis avaliados, tendo em conta a via do parto na AP unifetal a 

termo.  

  



  Apresentação Pélvica a Termo – Via do Parto  

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                      20                                                        Cláudia Patraquim 

Discussão  

 No presente trabalho, para a análise dos resultados, foram incorporados artigos 

correspondentes a diversos desenhos de estudo: que se enquadram, respectivamente, nos níveis 

de evidência I7,29,35,36, II6,9,8,10-28,30,31,34,37 e III32,33. Foram também incluídos protocolos de 

actuação clínica3,5,38-40. 

O TBT constitui o maior e mais recente estudo clínico randomizado nesta área7. Hannah 

ME et al. relataram uma diminuição significativa da mortalidade perinatal e neonatal e 

morbilidade neonatal grave com a cesariana relativamente ao parto por via vaginal7. A 

publicação do TBT traduziu-se numa mudança rápida na prática clínica de muitos obstetras 

perante a AP unifetal a termo, sendo que a taxa de cesarianas aumentou em vários países como 

Austrália e Nova Zelândia41-43. Para além disso, os seus resultados conduziram à recomendação, 

por parte do ACOG38 e RCOG39, em 2001, do uso de cesariana para a AP a termo17. No entanto, 

este estudo foi bastante criticado, nomeadamente por razões metodológicas9. Estudos 

observacionais subsequentes, oriundos de diversos países, publicaram resultados contraditórios 

ao referido estudo, sendo que muitos deles, seguindo protocolos bastante rigorosos, em casos 

devidamente seleccionados, alcançaram resultados favoráveis para o PV10,14-18,20-24. Para além 

disso, vários autores alegaram que diferenças em termos de protocolo de actuação clínica não 

permitem extrapolar os resultados do TBT (validade externa comprometida) 17,24. De facto, o 

ACOG40 e RCOG3 foram levados a repensar a sua recomendação, no sentido de considerar o PV 

como uma opção viável, em casos devidamente seleccionados, sob orientação de um obstetra 

experiente, bem como mediante orientação de um protocolo de actuação clínica da respectiva 

unidade hospitalar17. As gestantes deverão ser informadas acerca dos riscos inerentes a cada 

intervenção (PV vs. cesariana) 17.  

Apesar disso, os estudos observacionais, sobretudo os retrospectivos, apresentam várias 

limitações, nomeadamente, o baixo poder estatístico para detectar diferenças ligeiras entre os 

grupos, especialmente se são avaliados parâmetros de baixa prevalência17. Do mesmo modo, o 

número de participantes em alguns trabalhos foi considerado reduzido para detectar diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos8,13-15,17-21,23,25-33,36,37. Um factor importante de 
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confundimento, que condiciona a comparação entre os diversos estudos, é a ampla variação 

existente nos protocolos de actuação aplicados (por exemplo, na realização ou não de 

pelvimetria [radiografia ou tomografia axial computorizada] materna pré-natal, 

indução/aceleração do trabalho de parto com ocitocina, monitorização fetal contínua ou 

intermitente, entre outros). Outros factores limitantes, que comprometem a comparação entre os 

vários estudos, são referidos ao longo dos resultados. 

  Igualmente, a percentagem de CesTP no grupo do PV varia bastante em diversos 

estudos (nos quadros em anexo, esta situação é apresentada como um limite do respectivo 

estudo quando a taxa de CesTP no grupo do PV é superior a 40%). 

 No que diz respeito às consequências a longo prazo para a criança, a maioria dos 

estudos não mostrou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos9,10,15,17,27,29. 

 No que diz respeito às repercussões maternas e neonatais, os resultados obtidos não 

foram consistentes nos diversos trabalhos analisados. Em termos maternos, no passado, a 

maioria das grávidas era incitada a ter o parto por via vaginal, já que o risco de mortalidade 

materna era superior com a cesariana37. O facto de as mulheres submetidas a cesariana poderem 

apresentar determinadas condições que prejudiquem o seu prognóstico, é um potencial factor 

confundidor importante37.  

 Para finalizar, de acordo com o ACOG40, os factores considerados desfavoráveis para o 

parto por via vaginal na AP a termo são a existência de situações que contra-indiquem o PV 

(por exemplo, placenta prévia, estado fetal não tranquilizador), pelve materna clinicamente 

inadequada, AP incompleta modo pés, presença de feto macrossómico (peso fetal estimado 

superior a 3800g) ou com RCF (peso fetal estimado inferior a 2000g), hiperextensão da cabeça 

fetal visível na ultrassonografia, ausência de pelo menos um obstetra com experiência em parto 

pélvico vaginal e cesariana prévia. É indispensável que os médicos e hospitais estejam aptos a 

realizar um parto pélvico vaginal já que a opção materna para PV, a existência de uma anomalia 

fetal letal e o trabalho de parto avançado são condições associadas à sua execução5,40.  
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Conclusão  

 Perante os resultados apresentados ao longo deste trabalho, verificou-se que as opiniões 

divergem no que diz respeito à via do parto mais adequada para o feto em AP unifetal a termo, 

de forma a conjugar o menor risco, quer para a mãe, quer para o feto/RN. Contudo, parece ser 

clinicamente aceitável, perante a evidência científica exposta, admitir que o PV é uma opção 

segura e viável, em casos devidamente seleccionados, na presença de pelo menos um obstetra 

experiente em parto pélvico vaginal, bem como mediante orientação de um protocolo de 

actuação clínica adequado. Para além disso, a aprendizagem da técnica do parto pélvico vaginal 

deve ser mantida já que a opção materna por PV, a existência de uma anomalia fetal letal e o 

trabalho de parto avançado são, de qualquer forma, condições associadas à execução deste. 

 Não obstante o acima referido, é necessária mais investigação nesta área, 

nomeadamente através da realização de estudos clínicos randomizados, recorrendo, se possível, 

a amostras de maiores dimensões, com seguimento longo prazo quer da mãe quer do RN, e com 

protocolos de actuação clínica mais bem estabelecidos e uniformes4,39. 
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Quadro I – Resumo dos artigos de nível de evidência I 

Autor 
(Ano) 

Tipo 
Estudo 

Nº de 
casos 

Limitações Parâmetros avaliados Resultados 
Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 

H
a

n
n

a
h
 M

E
, 

e
t 

a
l. 

(2
0

00
)7   

 

RCT 

multicêntrico 

(121 centros, 
26 países) 

 

2083 grávidas 

1041 GPV 

1042 GCes 

 
• Heterogeneidade  

dos centros;  
• Diferentes 

protocolos de 
actuação; 

• Recrutamento 
limitado de grávidas 
em alguns centros; ; 

• Tx ↑Ces no GPV  

(43,3%);  
• Restringe-se a 

morbilidade  grave; 
• Validade externa 

comprometida. 

Até 6S pós-parto: 
• Mortalidade; 
• Morbilidade grave:  
o hemorragia pós-parto > 1500ml ou 

necessidade de transfusão sanguínea;  
o dilatação e curetagem por hemorragia 

uterina ou retenção placenta;  
o histerectomia;  
o laceração cervical envolvendo o 

segmento uterino inferior (PV); incisão 
uterina vertical (Ces);  

o hematoma vulvar ou perineal 
requerendo evacuação;  

o TVP ou TEP;  
o pneumonia; SDRA;  
o infecção da ferida cirúrgica requerendo 

internamento prolongado; deiscência 
da ferida cirúrgica;  

o febre ≥38,5ºC em 2 ocasiões separadas 
por  ≥ 24h não incluindo as primeiras 
24 h;  

o lesão intestinal, ureter ou bexiga 
exigindo reparação; fístula do tracto 
genital; obstrução intestinal; entre 
outras.  

• Mortalidade perinatal ou neonatal 
(excluindo anomalias congénitas letais) 
até 28 dias de vida; 

• Morbilidade neonatal grave: 
o traumatismo obstétrico: 

− hematoma subdural, 
− hemorragia cerebral,  
− lesão da medula espinal,  
− fractura da base do crânio,  
− lesão de nervo periférico 
presente na altura da alta,  
− lesão genital clinicamente 
significativa;  

o convulsões até 24h de vida ou que 
requerem controlo com 2 ou + 
fármacos;  

o índice de Apgar < 4 ao 5º min;  
o deficit de base ≥ 15;  
o hipotonia ≥ 2h, estupor ou coma;  
o entubação e ventilação >24h; SNG ≥ 

4 dias;  
o  internamento na UCIN  ≥ 4 dias. 

• Índice de Apgar < 7 ao 5º min 
 

Sem diferenças ES entre GCes 
e GPv. 

 

 
Mortalidade perinatal e neonatal ↓ no GCes 
(RR: 0,23; 0,07-0,81; p = 0,01); 
 
Morbilidade neonatal grave ↓ no GCes 
(RR: 0,36; 0,19-0,65; p = 0,0003); 
 
Mortalidade perinatal e neonatal e 
morbilidade neonatal grave foram 
significativamente ↓ no GCes 
(RR: 0,33; 0,19-0,56; p < 0,0001). 
 
Risco ↑ de morbilidade neonatal no GPV 

relativamente ao GCes: 
• traumatismo obstétrico (p=0,05); 

• convulsões (p=0,03); 

• pH arterial < 7,0 (p=0,003); 

• índice de Apgar < 4 ao 5º min 

(p=0,01); 

• índice de Apgar < 7 ao 5º min 

(p=0,0001); 

• deficit de base ≥15 (p=0,02); 

• hipotonia ≥ 2 h (p=0,0002). 

• estupor ou coma (p=0,02); 

• entubação e ventilação (p=0,01); 

• internamento UCIN (p=0,02). 
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Autor 
(Ano) 

Tipo 
Estudo 

Nº de 
casos 

Limitações Parâmetros avaliados Resultados 
Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 

H
an

na
h 

M
E

, e
t a

l. 
(2

00
2)

35
  

RCT 

(110 centros) 

 

 

1596 
participantes 
 
798 GPV 
798 GCes 

•  Tx ↑ Ces no GPV 
(42,9%);  

• Tx baixas de IU 
relativamente a 
outros estudos 
podem dever-se ao 
facto de o 
questionário se 
referir a sintomas 
ocorridos apenas na 
semana anterior à 
realização deste.  

3M pós-parto: 
• Amamentação; 
• Estado de saúde do lactente; 
• Relações sexuais; 
• Dor (perineal, abdominal) percepcionada 

nas 24h precedentes; 
• IU na semana precedente; 
• Depressão pós-parto; 
• Grau de satisfação relativamente à 

maternidade e participação no estudo. 

 

 

Risco ↓ IU no GCes 

(RR: 0,62; 0,41-0,93; p = 0,02). 
 

↑ dor abdominal (RR: 1,89; 

1,29-2,79)  no GCes, 

↓ dor perineal (RR: 0,32; 0,18-

0,58) no GCes. 
 
Sem diferenças ES 
relativamente às restantes 
variáveis analisadas entre GCes e 
GPv. 

 

W
hy

te
 H

, e
t 

al
. 

(2
00

4)
29

  

RCT 
(85 centros) 

 

920 
Participantes 
 
463 GPV 
457 GCes 

•  Tx↑ Ces GPV 

(42,3%); 
• Baixo poder 

estatístico (tamanho 
da amostra ↓). 

 

2 A pós-parto: 
• Mortalidade; 
• Desenvolvimento psico-motor: 
o linguagem; 
o motricidade global e fina; 
o capacidade de resolução de 

problemas;  
o comportamento e adaptação social; 

 

 Sem diferenças ES entre GCes e GPV. 
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Autor 
(Ano) 

Tipo 
Estudo 

Nº de 
casos 

Limitações Parâmetros avaliados Resultados 
Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 

H
a

n
n

a
h
 M

E
, 

e
t 

a
l. 

(2
0

04
)36

  RCT 
(85 centros) 

 

917 
participantes 
 
460 GPV 
457 GCes 

• Tx↑ Ces GPV 

(44,1%); 
• Baixo poder 

estatístico (tamanho 
da amostra ↓). 

 
2 A pós-parto: 
• Duração da amamentação; 
• Relacionamento com o 

marido/companheiro e com a criança; 

Durante os 3-6 meses precedentes: 
• Relações sexuais; 
• Dor (cefaleias, dispareunia, lombar, 

perineal, abdominal, etc); 
• IU, IA; 
• Leucorreia; 
• Obstipação; 
• Doença hemorroidária; 
• Alterações menstruais; 
• Alterações da mama; 
• Fadiga; 
• Depressão pós-parto; 
• Memórias desagradáveis relativamente ao 

parto. 
 

 

Risco ↑ obstipação no GCes: 

(RR: 01,35; 1,06-1,70; p = 
0,02). 

 
Sem diferenças ES 
relativamente às restantes 
variáveis analisadas entre os 
GCes e GPv. 
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Quadro II - Resumo dos artigos de nível de evidência II  

 

Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 

M
o

lk
e

n
b

o
e

r 
JF

M
, 

e
t 

a
l. 

(2
0

06
)30

 Coorte 
Prospec-

tivo 

183 
participantes 

140 GPV 
43 GCes 

 
• Tx↑ Ces GPV (35%); 
• Baixo poder 

estatístico (tamanho 
da amostra ↓); 

• Não foi realizada 
avaliação por 
psicólogo no caso 
de haver alteração 
em 1 ou + 
parâmetros no ASQ. 

 

 

2 anos pós-parto: 

• Desenvolvimento psico-motor:  
o linguagem; 
o motricidade global e fina; 
o capacidade de resolução de 

problemas;  
o comportamento e adaptação social; 

• Interacção entre PN e via do parto 
relativamente às variáveis mencionadas. 

 

Risco ↑ atraso de neurodesenvolvimento 
em crianças com PN > 3500g no GPV 

(OR: 3,37; 1,14-9,95). 
 

M
ü

n
st

e
d

t 
K

, 
e

t 
a

l. 
(2

0
01

)27
  Coorte 

Retros-
pectivo 

154 
participantes 

 
48% (74) PV 

52% Ces 
(35 CesEl; 
45 CesTP) 

• Baixo poder 
estatístico (tamanho 
da amostra ↓); 

• Tx de resposta↓ aos 
questionários EQ 
(41%). 

 

 
• Parâmetros antopométricos neonatais 

(peso, comprimento, PC); 
• pH, pCO2, pO2, excesso de base 

arteriais; 
• Peso da placenta. 

Períodos de seguimento variados: 
• Desenvolvimento psico-motor:  
o distúrbios de hiperactividade; 
o instabilidade emocional; 
o inteligência; 
o educabilidade;  
o comportamento e adaptação social. 

 

 

pO2 (p = 0,024) e excesso de base (p = 
0,003) foram ↓ no GPV. 
 

Sem diferenças ES entre os GCes e GPv 
relativamente às restantes variáveis 
analisadas. 
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 

H
e

rb
st

 A
, 

e
t 

a
l. 

(2
0

01
)26

  Coorte 
Retros-
pectivo 

1026 
partcipantes 

699  GPV 
327 GCes 

• Baixo poder 
estatístico (tamanho 
da amostra ↓). 

 

• Morbilidade neonatal : 
o pH arterial < 7,05; 
o índice de Apgar < 7 ao 5º min;  
o internamento em UCIN; 
o sequelas neurológicas (hemorragia 

intracraniana, encefalopatia 
isquémia, paralisia do plexo 
braquial). 

 

 
Morbilidade neonatal ↑ no GPV 
relativamente ao GCes: 

• pH arterial < 7,05 (5,6% vs. 0; 
p<0,0001); 

• índice de Apgar < 7 ao 5º min 
(3,6% vs. 0; p=0,0005); 

• internamento em UCIN (8,9% 
vs.0; p=0,006); 

• sequelas neurológicas (3,4% vs. 
0,3%; p=0,002): 

• sintomas cerebrais (p=0,01). 

 

 

Sem diferenças ES relativamente à 
paralisia do plexo braquial nos 2 grupos 
(p=0,2). 
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 

G
o

lfi
e

r 
F

, 
e

t 
a

l. 
(2

0
01

)13
  Coorte 

Retros-
pectivo 

1116 
participantes 

 
414 GPV 
702 GCes 

• Baixo poder 
estatístico (tamanho 
da amostra ↓). 

• Morbilidade:  
o complicações minor :  

− hipertermia isolada,  
− cistite; 

o complicações moderadas 
− pielonefrite,  
−  endometrite,  
− hematomas ou abcessos da 
parede, 
−  traumatismo relacionado 
com manobras obstétricas ou 
cirúrgicas; 

o complicações major  
−  transfusão sanguínea;  
−  TVP, CID; 
−  lesões intestinais ou outros 
traumatismos graves.  

• Mortalidade perinatal e neonatal; 
• Morbilidade neonatal:  
o pH arterial < 7,15;  
o índice de Apgar < 7 ao 1º e 5º min; 
o necessidade de reanimação ou 

entubação;  
o traumatismo obstétrico:  

− hematoma,  
− lacerações,  
− lesões plexo braquial,  
− fractura da clavícula,  
− pneumotórax);   

o internamento na UCIN;  
o sequelas neurológicas minor ou 

major como convulsões. 
 

A morbilidade global foi ↓ no GPV 
relativamente ao GCes (RR: 0,65; 
0,44-0,94), sobretudo devido às 
complicações minor (RR: 0,46; 
0,24-0,9). 
 
Não houve diferenças ES em 
relação às complicações moderadas 
e major entre os 2 grupos (RR: 
0,97; 0,59-1,57). 

 

A mortalidade perinatal e neonatal e 
morbilidade neonatal foram 
significativamente ↑ no GPV 
relativamente ao GCes: 
• 2 mortes vs. 0 Gces; 
• pH arterial < 7,15 (RR: 1,64; 1,11-

2,43); 
• índice de Apgar < 7 1º min (RR: 

1,99; 1,43-2,78); 
• índice de Apgar < 7 5º min (RR: 

3,05; 1,03-9,05); 
• necessidade de reanimação (RR: 

3,39; 1,38-8,33); 
• necessidade de entubação (RR: 7,35; 

2,10-25,6); 
• sequelas neurológicas minor (p < 

0,001); 
• traumatismo obstétrico (RR: 4,24; 

1,66-10,8); 
• internamento na UCIN (RR: 3,23; 

1,57-6,64). 

K
a

ye
m

 G
, 

e
t 

a
l. 

(2
0

02
)14

  Coorte 
Retros-
pectivo 

501 
participantes 

 
322 GPV 
179 GCes 

• Baixo poder 
estatístico (tamanho 
da amostra ↓). 

 

• Mortalidade neonatal; 
• Morbilidade neonatal:  
o pH arterial < 7;  
o índice de Apgar < 4 5º min; 

internamento na UCIN ;  
o traumatismo obstétrico grave: 

− lesões plexo braquial,  
− paralisia facial;  

o traumatismo obstétrico moderado: 
− cefalohematoma, 
− fractura da clavícula,  
− contusões,  
− feridas superficiais. 

 
Sem diferenças ES entre os GPV e GCes.  
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 

G
iu

lia
n

i A
, 

e
t 

a
l. 

(2
0

02
)15

  

Coorte 
Retros-
pectivo 

699  
participantes 

 
481 GPV 
218 GCes 

• Baixo poder 
estatístico (tamanho 
da amostra ↓). 

 

 
• Mortalidade perinatal ou neonatal 

(excluindo anomalias congénitas letais) até 
28 dias de vida; 

• Morbilidade neonatal grave: 
o traumatismo obstétrico: 

− hematoma subdural, 
− hemorragia cerebral,  
− lesão da medula espinal,  
− fractura da base do crânio,  
− lesão de nervo periférico presente 
na altura da alta,  
− lesão genital clinicamente 
significativa;  

o convulsões até 24h de vida ou que 
requerem controlo com 2 ou + fármacos;  

o índice de Apgar < 4 ao 5º min;  
o deficit de base ≥ 15;  
o hipotonia ≥ 2h, estupor ou coma;  
o entubação e ventilação >24h; SNG ≥ 4 

dias;  
o internamento na UCIN  ≥ 4 dias. 
 

Período de seguimento médio de 57 M: 
• Desenvolvimento psico-motor:  
o linguagem receptiva ou expressiva;  
o cognição não verbal;  
o desenvolvimento motor, comportamental, 
o adaptação social; 

• Espasticidade. 

 Sem diferenças ES entre os GPV e GCes. 
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 

S
ib

o
n

y 
O

, 
e

t a
l. 

(2
0

03
)16

 

Coorte 
Retros-
pectivo 

 
13015 

participantes 
 

610 GAP: 
514 GPV; 96 GCes 

 
12405 GAC: 

11989 GPV; 416 
GCes 

• Avaliação da 
evolução 
neurológica não foi 
efectuada; 

• ∅ validade externa 
(reflecte prática 
num departamento). 

 

• Mortalidade neonatal (1º M de vida); 
• Morbilidade neonatal:  
o índice de Apgar ao 1º e 5º min < 7; 
o necessidade de internamento em 

UCIN; 
o traumatismo obstétrico. 

 
Sem diferenças ES entre os GPV e GCes 
(de acordo com a apresentação fetal e 
com a via planeada do parto para o GAP). 

K
re

b
s 

 L
, 

 e
t 

a
l. 

(2
0

03
) 34

 

Coorte 
Retros-
pectivo 

15441 
participantes (Pr)  

 
15,3% (2363) PV 

84,7% Ces 
 (7503 CesEl; 
5575 CesTP) 

• Período de 
seguimento curto (< 
18 anos); 

• Restringe-se a 
complicações 
graves que 
conduziram a 
hospitalização. 
 

• Diabetes gestacional, distúrbio 
hipertensivo; 

• Complicações do parto: rotura 
esfíncter anal, lesão vesical, entre 
outras; 

 Até 6 S pós-parto: 
o infecção pélvica, febre puerperal, 

intervenção cirúrgica por infecção 
da ferida cirúrgica;  

o histerectomia; 
o hemorragia vaginal, 

tromboembolia; 
 

• Quaisquer complicações 
ginecológicas ou obstétricas 
reportadas até 2001, após períodos de 
seguimento variados:  
o fístula vesicovaginal; 
o rotura uterina,  
o incontinência anal ou urinária, 

colpocelo, entre outras; 
 

• Via do parto e complicações em 
gestações subsequentes:  
o placenta prévia;  
o DPPNI; 
o rotura uterina;  
o abortamento, entre outras. 

 

 
• Risco ↓ com CesEl relativamente 

à CesTP:febre puerperal e 
infecção pélvica (RR: 0,81; 0,70-
0,92); 

• hemorragia e anemia  (RR: 0,91; 
0,84-0,97); 

• intervenção cirúrgica por 
infecção da ferida cirúrgica (RR: 
0,69; 0,57-0,83).  

 
Risco ↑ de febre puerperal e 
infecção pélvica (RR: 1,20; 1,11-
1,25) com CesEl relativamente ao 
PV. 
 
Risco ↑ de Ces na gestação 
subsequentecom CesEl 
relativamente ao PV. 
 
Rotura do esfíncter anal ocorreu em 
1,7% das mulheres no PV. 
 
Sem diferenças ES relativamente a 
complicações em gravidezes futuras 
entre a CesEl e a CesTP ou PV. 
 
Sem diferenças ES entre os GPV e 
GCes relativamente às restantes 
variáveis analisadas. 
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 

H
e

lls
te

n
 C

, 
e

t 
a

l. 
(2

0
03

) 17
 

Coorte 
Retros-
pectivo 

711 grávidas 
 

445 GPV 
266 GCes 

 
 

• Baixo poder 
estatístico (tamanho 
da amostra ↓). 

• Restringe-se a 
complicações 
graves que 
conduziram a 
hospitalização. 
 

 

 
• Mortalidade neonatal; 
• Morbilidade neonatal:  
o índice de Apgar; 
o pH arterial e venoso, acidose 

metabólica; 
o internamento na UCIN;  
o convulsões;  
o traumatismo obstétrico, entre outras. 

 

Períodos de seguimento de 1,5 a 11,5 
anos: 
• Mortalidade;  
• Atraso do desenvolvimento psico-

motor. 
 

 

A mortalidade neonatal foi nula em 
ambos os grupos. 
 
O risco de índice de Apgar baixo ao 1º 
min ou acidemia foi significativamente 
↑ no GPV relativamente ao GCes: 

• índice de Apgar < 4 1º min  (RR: 
9,5; 2,3-40,3); 

• pH arterial < 7,05  (RR: 7,6; 1,8-
32,3). 

 
Não houve diferenças ES entre os GPV e 
GCes relativamente às restantes variáveis 
analisadas.     
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 

U
la

n
d

e
r 

V
-M

, 
e

t 
a

l. 
(2

0
04

) 10
 

Coorte 
Retros-
pectivo 

136590 
participantes 

 
2910 GAP: 
1270 GPV 
1640 GCes 

 
133680 GAC: 
128683 GPV 
4997 GCes 

• Variáveis analisadas 
não estão bem 
definidas. 

• Mortalidade; 
• Morbilidade: 
o Complicações pós- parto: 

− laceração perineal ou 
cervical, entre outras; 

o TVP, TEP. 

• Mortalidade neonatal; 
• Morbilidade neonatal:  
o índice de Apgar ao 1º e 5º min; 

traumatismo obstétrico; 
o hipóxia; 
o convulsões; 
o hemorragia intracraniana;  
o depressão do nível de consciência; 
o anorexia, entre outras. 

 

Período de seguimento de 7 anos: 
• Mortalidade infantil; 
• Morbilidade infantil:  
o hospitalizações e cirurgias 

anteriores; 
o medicação actual ou anterior; 
o seguimento em consulta;  
o doenças actuais ou anteriores; 
o desenvolvimento intelectual, entre 

outras. 

Não há comparação entre GAP (PV) e 
GAP (Ces).   

 
1 morte neonatal GAP (PV)  vs. 0 GAP (Ces). 
 
O risco de índice de Apgar baixo ao 1º e 
5º min foi significativamente ↑ no  
GAP (PV) comparativamente ao GAP (Ces): 

• índice de Apgar < 6 1º min (OR: 
4,59; 3,48-7,08); 

• índice de Apgar < 6 5º min (OR: 
7,58; 3,09-18,66). 

 
Traumatismo obstétrico foi ↑ GAP (PV) 
comparativamente ao GAP (Ces) 

 (3,2% vs. 0,3%). 
 
Sem diferenças ES relativamente às 
restantes variáveis da morbilidade 
neonatal avaliadas. 

1 morte infantil GAP (Ces) vs. 0 GAP (PV).   
 
A incidência cumulativa de morbilidade 
infantil foi ↓ no GAP (PV) 
comparativamente ao GAP (Ces)  

(OR: 0,47; 0,28-0,80). 
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Coorte 
Retros-
pectivo 

641  
participantes 

 
298 GPV 
343 GCes 

 

• Tx ↑ Ces GPV 51%; 
• Tamanho da 

amostra ↓; 
• Variáveis analisadas 

não estão bem 
definidas. 

 

• Mortalidade neonatal; 
• Morbilidade neonatal:  
o índice de Apgar <7 5º min; 
o traumatismo obstétrico;  
o disfunção neurológica. 

 Sem diferenças ES entre os GPV e GCes. 
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 
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0
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) 12
 

Coorte 
Retros-
pectivo 

100667 
participantes 

 
4,9% (4952) PV 

95,1% Ces  
(60418 CesEl; 
35297 CesTP) 

• Podem estar 
presentes viéses 
culturais e 
educacionais. 

 

• Mortalidade neonatal; 
• Morbilidade neonatal major: 
o traumatismo obstétrico;  
o asfixia; 
o necessidade de ventilação mecânica 

contínua; 
o lesão plexo braquial. 

 

 
Mortalidade neonatal ↑ no PV em 
mulheres Pr  
(RR 9,2; 3,3-25,6). 
 
Morbilidade neonatal ↑ no PV  
em Pr: 
• asfixia  (OR: 5,7; 4,5-7,3); 
• lesão plexo braquial  (OR: 33,9; 15,2-

76,1); 
• traumatismo obstétrico  (OR: 5,8; 

4,7-7,1). 
 
e Mul:  
• asfixia  (OR: 3,9; 3,0-5,1); 
• lesão plexo braquial  (OR: 22,4; 9,9-

50,5); 
• traumatismo obstétrico  (OR: 4,2; 

3,4-5,3). 
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 
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Coorte 
Retros-
pectivo 

 
238  

participantes 
 

Grupo 
randomizado (35): 

13 GPV 
22 GCes 

 
Grupo não-

randomizado 
(203): 

153 GPV 
48 GCes 

• Baixo poder 
estatístico (tamanho 
da amostra ↓). 
 

 
Até 6S pós-parto: 
• Mortalidade; 
• Morbilidade grave:  
o hemorragia pós-parto > 1500ml ou 

necessidade de transfusão 
sanguínea;  

o dilatação e curetagem por 
hemorragia uterina ou retenção 
placenta;  

o histerectomia;  
o laceração cervical envolvendo o 

segmento uterino inferior (PV); 
incisão uterina vertical (Ces);  

o hematoma vulvar ou perineal 
requerendo evacuação;  

o TVP ou TEP;  
o pneumonia; SDRA;  
o infecção da ferida cirúrgica 

requerendo internamento 
prolongado; deiscência da ferida 
cirúrgica;  

o febre ≥38,5ºC em 2 ocasiões 
separadas por  ≥ 24h não incluindo 
as primeiras 24 h;  

o lesão intestinal, ureter ou bexiga 
exigindo reparação; fístula do 
tracto genital; obstrução intestinal; 
entre outras.  

 

• Morbilidade moderada:  
o hemorragia pós-parto 1000-1500 

ml; 
o necessidade de transfusão 

sanguínea; 
o laceração perineal incompleta; 
o toma de antibióticos pós-parto, 

entre outras. 

• Mortalidade perinatal ou neonatal 
(excluindo anomalias congénitas letais) 
até 28 dias de vida; 

• Morbilidade neonatal grave: 
o traumatismo obstétrico: 

− hematoma subdural, 
− hemorragia cerebral,  
− lesão da medula espinal,  
− fractura da base do crânio,  
− lesão de nervo periférico 
presente na altura da alta,  
− lesão genital clinicamente 
significativa;  

o convulsões até 24h de vida ou que 
requerem controlo com 2 ou + 
fármacos;  

o índice de Apgar < 4 ao 5º min;  
o deficit de base ≥ 15;  
o hipotonia ≥ 2h, estupor ou coma;  
o entubação e ventilação >24h; SNG ≥ 

4 dias;  
o  internamento na UCIN  ≥ 4 dias. 

 
• Morbilidade neonatal moderada:  
• lesão de nervo periférico ausente na 

altura da alta; 
• índice de Apgar 4-6 ao 5º min; 
• pH arterial 7,00-7,10; 
• deficit de base 10-15; 
• hipotonia < 2h; 
• entubação e ventilação < 24h, sonda 

nasogátrica 2-4 dias; 
• internamento UCIN 2-4 dias.  

Sem diferenças ES nos grupos 
(randomizado e não-randomizado) 
de acordo com a via do parto no que 
diz respeito à mortalidade e 
morbilidade maternas. 

 

A mortalidade perinatal ou neonatal foi 
nula em ambos os grupos (randomizado 
e não-randomizado)  
de acordo com a via do parto. 
 
Sem diferenças ES nos grupos 
(randomizado e não-randomizado)  
de acordo com a via do parto no que diz 
respeito à morbilidade neonatal grave. 
 
No grupo não-randomizado,  
notou-se um risco ↑ de  
morbilidade neonatal moderada no GPV 

(p=0,03). 
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 
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0
03

)11
  

Coorte 
Retros-
pectivo 

 
33824 

participantes 
 

25944 GPV  
7656 GCes  

224 via do parto 
desconhecida 

 
31439 RN PN ≤ 

4000g: 
24391 GPV  
6840 GCes  

208 via do parto 
desconhecida 

 
2385 RN PN > 

4000g: 
1553 GPV  
816 GCes  

16 via do parto 
desconhecida 

• Variáveis a analisar 
não estão 
correctamente 
discriminadas; 

• Não estão 
estabelecidas as 
indicações para 
cada um dos grupos 
de acordo com a via 
do parto. 

 

• Mortalidade neonatal; 
• Morbilidade neonatal:  
o índice de Apgar < 7 ao 5º min; 
o traumatismo obstétrico. 

 

No GCes, relativamente ao GPV, houve: 
• ↓ 7x no índice de Apgar < 7 ao 5º min  
(0,4% vs. 2,8%; OR: 0,15; 0,09-0,24),  
• ↓3x no traumatismo obstétrico  
(0,50% vs. 0,17%; OR: 0,33; 0,16-0,71)  
• ↓2x na mortalidade neonatal  
(0,17% vs. 0,39%; OR: 0,43; 0,20-0,94)  

 

Os resultados dos RN > 4000g foram 
semelhantes aos dos RN ≤ 4000g. 
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 
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)25
  Coorte 

Retros-
pectivo 

 

35453 
participantes 

 
1º período 

(1998-2000) 
18766 RN PN ≤ 

4000g 
1449 RN com PN 

> 4000g 
 

2º período 
(2000-2003) 

14258 RN PN ≤ 
4000g 

980 RN PN > 
4000g 

• Número ↓ de casos 
no grupo PN > 
4000g para avaliar 
diferenças ES; 

• Não são conhecidas 
as indicações de 
acordo com a via do 
parto. 

 

• Mortalidade perinatal (intraparto ou 1 S 
pós-parto); 

• Morbilidade neonatal:  
o índice de Apgar ao 5º min; 
o traumatismo obstétrico,  

e relação com a incidência de CesEl, 
CesTP e PV. 

 

 
Houve ↑ taxa de cesarianas de 50% para 
80% entre os 2 períodos para a AP a 
termo; 
 
• Verificou-se, entre os 2 períodos, 

para os RN com peso ≤ 
4000g:↓mortalidade perinatal de 
0,35% para 0,18%  (OR: 0,53; 0,33-
0,83; p = 0,007), 

• ↓incidência de índice de Apgar < 7 ao 
5º min de 2,4% para 1,1% (OR: 0,43; 
0,36-0,52; p < 0,0001), 

• ↓traumatismo obstétrico de 0,29% 
para 0,08% (OR: 0,26; 0,14-0,50; p < 
0,0001)  

 
Para o grupo de RN com peso > 4000g 
não houve diferenças ES significativas. 
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) 9  

Coorte 
Retros-
pectivo 

1433  
participantes 

 
881 GPV 
552 GCes 

 

• Dificuldade em 
definir os critérios 
de inclusão para 
GPV; 

• Dificuldade em 
excluir as 
apresentações 
pélvicas a termo 
não diagnosticadas.  

 

• Mortalidade perinatal; 
• Morbilidade neonatal:  
o índice de Apgar < 7 ao 5º min;  
o internamento na UCIN; 
o traumatismo obstétrico; 
o convulsões. 

 

Período de seguimento de 10 anos: 
• Mortalidade; 
• Desenvolvimento Psico-motor:  
o paralisia cerebral;  
o necessidade de apoio educativo 

especial. 

 

 
3 mortes perinatais GPV vs. 0 Gces. 
 
No GPV, relativamente ao GCes, houve ↑  
risco de morbilidade neonatal:  
• índice de Apgar < 7 ao 5º min (5,9% 

vs. 0,9%; RR: 6,5; 2,6-16,2; 
p<0,001); 

• internamento na UCIN (4,0% vs. 
1,6%; RR: 2,5; 1,2-5,2; p = 0,0119). 

 
Sem diferenças ES relativamente às 
restantes variáveis da morbilidade 
neonatal avaliadas entre os GPV e GCes. 
 
Não houve diferenças ES relativamente 
à morbimortalidade infantil entre os GPV 
e GCes. 
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 
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Coorte 
Retros-
pectivo 

882  
participantes 

 
382 GPV 
427 GCes 

 

• Tamanho da 
amostra ↓; 

• Restringe-se a 
morbilidade grave; 
 

 

 
• Mortalidade neonatal; 
• Morbilidade neonatal grave: 
o traumatismo obstétrico: 

− hematoma subdural, 
− hemorragia cerebral,  
− lesão da medula espinal,  
− fractura da base do crânio,  
− lesão de nervo periférico 
presente na altura da alta,  
− lesão genital clinicamente 
significativa;  

o convulsões até 24h de vida ou que 
requerem controlo com 2 ou + 
fármacos;  

o índice de Apgar < 4 ao 5º min;  
o deficit de base ≥ 15;  
o hipotonia ≥ 2h, estupor ou coma;  
o entubação e ventilação >24h; SNG ≥ 

4 dias;  
o  internamento na UCIN  ≥ 4 dias. 

 

 

A mortalidade neonatal foi nula em 
ambos os grupos. 
 
Não houve diferenças ES relativamente 
à morbilidade neonatal grave entre os 
GPV e GCes (p = 0,224). 
 
No entanto, houve risco ↑ de índice de 
Apgar baixo e deficit de base ≥ 15 no  
GPV em relação ao GCes. 
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Coorte 
Retros-
pectivo 

941 
participantes 

 
19,7% (185) PV 

80,3% Ces  
(515 CesEl; 
241 CesTP) 

• Tamanho da 
amostra ↓; 

• Não se procedeu à 
análise estatística 
dos dados; 

• Baixo poder 
estatístico. 

 • DCA.  

Houve ↑ incidência de DCA associada 
ao GPV (8,11%) relativamente à CesTP 
(6,64%) e à CesEl (3,69%). 
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 
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 Coorte 
Retros-
pectivo 

250  
participantes 

 
128 GPV  
122 GCes 

• Risco é apenas 
avaliado 
globalmente; 

• Tamanho da 
amostra ↓; 

• Baixo poder 
estatístico. 

• Morbilidade: 
o infecções: ITU, endometrite;  
o anemia: ↓ Hb > 3g ou ↓ Ht > 8% 

ou necessidade de transfusão; 
o histerectomia por hemorragia,  
o TVP, TEP; 
o lesão intestinal ou vesical durante 

o parto. 

• Mortalidade neonatal (até 28 dias de 
vida); 

• Morbilidade neonatal:  
o pH arterial < 7; 
o índice de Apgar < 7 ao 5º min; 
o traumatismo obstétrico: hematomas, 

fracturas; 
o  parésias ou paralisias; 
o asfixia durante o parto; 
o convulsões; 
o hiperbilirrubinemia; 
o internamento na UCIN. 

Houve ↓ risco de  
complicações maternas  
no GPV relativamente ao GCes  

(5,5% vs. 18%; p < 0,01). 

 
 
Sem diferenças ES em termos de 
mortalidade e morbilidade neonatais 
entre os GPV e GCes.  
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Coorte 
Retros-
pectivo 

2095  
participantes 

 
1216 GPV  
879 GCes 

 

• Possível viés de 
classificação.  

 

• Mortalidade neonatal (antes da alta 
hospitalar); 

• Morbilidade neonatal grave: 
o transferência para UCIN; 
o  necessidade de reanimação; 
o  índice de Apgar <7 ao 5º min; 
o traumatismo obstétrico: lesão plexo 

braquial, traumatismocraniofacial, 
entre outros. 

 

Houve diferença ES para a  percentagem 
de RN com  necessidade de reanimação  
(9,4% no GPV vs. 5,8% no GCes; p < 
0,003). 
 
Relativamente às restantes variáveis 
analisadas, sobretudo mortalidade 
neonatal e transferência para UCIN, não 
houve diferenças ES entre os GPV e GCes. 
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(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 
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Coorte 
Retros-
pectivo 

299  
participantes 

 
96 GPV  

203 GCes 
 

• Número reduzido 
de casos; 

• Baixo poder 
estatístico (tamanho 
da amostra ↓). 

 

• Mortalidade perinatal ou neonatal 
(excluindo anomalias congénitas letais) 
até 28 dias de vida;  

• Morbilidade neonatal grave:  
o índice de Apgar < 4 ao 5º e 10º min; 
o entubação e ventilação durante pelo 

menos 24h; 
o internamento na UCIN  ≥ 4 dias; 
o convulsões nas primeiras 24h de 

vida; 
o traumatismo obstétrico grave: 

− hematoma subdural,  
− hemorragia cerebral,  
− lesão da medula espinal,  
− fractura da base do crânio,  
− lesão de nervo periférico,  
− fractura de ossos longos ou da 
clavícula. 

 

Globalmente, não houve diferenças ES 
relativamente a mortalidade e 
morbilidade neonatal grave entre os GPV 
e GCes.  
 
Houve, no entanto, ↑ risco de índice de 
Apgar < 4 ao 5º min no GPV 
relativamente ao GCes (3,125% vs.0;  
p = 0,0406). 
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 Estudo 
coorte 
Pros-

pectivo 

8105 grávidas 
 

2526 GPV  
5579 GCes 

• Não avalia 
morbilidade 
moderada. 

 

• Mortalidade perinatal ou neonatal 
(excluindo anomalias congénitas letais) 
até 28 dias de vida; 

• Morbilidade neonatal grave: 
o traumatismo obstétrico: 

− hematoma subdural,  
− hemorragia cerebral, 
− lesão da medula espinal,  
− fractura da base do crânio,  
− lesão de nervo periférico 
presente na altura da alta,  
− lesão genital clinicamente 
significativa; 

o convulsões nas primeiras 24h de vida 
ou que requerem controlo com 2 ou 
+ fármacos;  

o índice de Apgar < 4 e < 7 ao 5º min; 
o entubação e ventilação durante pelo 

menos 24h; sonda nasogátrica ≥ 4 
dias; 

o internamento na UCIN  ≥ 4 dias. 

 

Globalmente,  
não houve diferenças ES relativamente a 
mortalidade e morbilidade neonatal 
grave entre os GPV e GCes. 
 
Houve, no entanto, no GPV, ↑ risco de: 
• índice de Apgar < 4 ao 5º min (OR: 

8,9; 1,0-79,8); 
• índice de Apgar < 7 ao 5º min  (OR: 

3,2; 1,9-5,3); 
• traumatismo obstétrico (OR: 3,9; 2,4-

6,3);  
• entubação (OR: 1,8; 1,08-3,1).  
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 
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0
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)8  Estudo 
coorte 
Retros-
pectivo 

2054 participantes 
 

1º Período  
(1989-2000) 

1552 participantes  
 

392 GPV  
1160 GCes 

 

2º Período  
(2001-2004)  

502 participantes 
 

4,9% (24) PV 
95,1% Ces  
(403 CesEl; 
75 CesTP) 

• Número ↓ de casos 
no 2º período de 
avaliação; 

• ∅ dados relativos à 
morbimortalidade 
infantil.  

 

 
• Mortalidade neonatal (excluindo 

anomalias congénitas letais) até 28 dias 
de vida; 

• Morbilidade neonatal:  
o traumatismo obstétrico: 

− hematoma subdural,  
− hemorragia cerebral,  
− lesão da medula espinal,  
− fractura da base do crânio,  
− lesão de nervo periférico 
presente na altura da alta,  
− lesão genital clinicamente 
significativa; 

o convulsões nas primeiras 24h de vida 
ou que requerem controlo com 2 ou 
+ fármacos; 

o índice de Apgar < 4 e < 7 ao 5º min; 
o hipotonia ≥ 2h;  
o entubação e ventilação durante pelo 

menos 24h; sonda nasogátrica ≥ 4 
dias; 

o internamento na UCIN  ≥ 4 dias. 

 

3 mortes GPV vs. 0 GCes no 1º período de 
avaliação. 
 
Morbilidade neonatal 
significativamente ↑ no GPV 

relativamente ao GCes, no 1º período de 
avaliação (p < 0,05): 
• índice de Apgar < 4 e < 7 ao 5º min;  
• internamento na UCIN; 
• traumatismo obstétrico  
 
Houve ↓ significativa do risco de 
internamento na UCIN no  
2 º período de avaliação (p < 0,001).  
 
Sem outras diferenças ES nas restantes 
variáveis analisadas entre os 2 períodos. 
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 
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Coorte 
Pros-

pectivo 

183  
participantes 

 
140 GPV  
43 GCes 

• Número ↓ de casos; 
• Tx ↑ Ces GPV 35%; 
• Baixo poder 

estatístico. 

 
2 anos pós-parto: 
• Duração da amamentação; 
• Relacionamento com o 

marido/companheiro e com a criança; 
 

Durante os 3-6 meses precedentes: 
• Relações sexuais; 
• Dor: cefaleias, dispareunia, lombar, 

perineal, abdominal; 
• IU, IA; 
• Leucorreia; 
• Obstipação; 
• Doença hemorroidária; 
• Alterações menstruais; 
• Alterações da mama; 
• Fadiga; 
• Depressão pós-parto; 
• Memórias desagradáveis 

relativamente ao parto. 

 
Sem diferenças ES entre os GPV e 
GCes. 
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Coorte 
Retros-
pectivo 

1345  
participantes 

 
60,1% (808) PV 

39,9% Ces  
(304 CesEl; 
233 CesTP) 

• Possíveis viéses 
inerentes ao carácter 
não-randomizado e 
rectrospectivo do 
estudo. 

 

 
• Mortalidade neonatal; 
• Morbilidade neonatal:  
o índice de Apgar baixo (< 5, < 7) ao 

5º min; 
o pH arterial < 7,0;  
o nternamento na UCIN; 
o  traumatismo obstétrico:  

− hematoma grave,  
− fractura base do crânio, 
−  lesão do plexo braquial; 

o convulsões nas primeiras 24h de 
vida; 

o hipotonia ≥ 2h. 

 

Houve 2 mortes no GPV vs. 0 no GCes. 
 
Houve ↑ risco de  
lesão plexo braquial no GPV 

relativamente ao GCes (p = 0,0025).  
 
Sem diferenças ES entre os grupos para 
o índice de Apgar baixo, acidemia, 
alterações neurológicas ou internamento 
na UCIN. 
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Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 

A
n

d
e

rs
e

n
 G

L
, 

e
t 

a
l. 

(2
0

09
)31

 

Coorte 
Pros-

pectivo 

177257 (total RN) 
 

4338 GAP 
(gravidezes 

unifetais a termo):  
 

1831 GPV (5 PC) 
2507 GCes (4 PC) 

• Número ↓ de casos 
na subanálise 
restrita ao GAP 
(gravidezes 
unifetais a termo). 

 
• Paralisia cerebral (crianças com ≥ 4 A 

de idade). 
 

O parto pélvico, em geral, e, em 
particular, na gravidez unifetal a termo é 
um factor de risco significativo para 
paralisia cerebral (OR: 3,0; 1,5-5,9), 
principalmente o PV (OR: 3,9; 1,6-9,7), 
em relação à Ces (OR: 2,3; 0,8-6,2). 

 

 

  



Apresentação Pélvica a Termo – Via do Parto 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto                                                                                                              49                                                                                                                         Cláudia Patraquim 

Quadro III – Resumo dos artigos de nível de evidência III 

 

Autor 
(Ano)  

Tipo 
Estudo 

Nº de casos Limitações 
Parâmetros avaliados Resultados 

Maternos Neonatais/Infantis Maternos Neonatais/Infantis 

K
re

b
s 

L
, 

e
t 

a
l. 

(2
0

01
)33

 

Caso-
Controlo 

274 crianças  
 

87 GCaso (com 
índice de Apgar < 

7 ao 5º min) 
187 GCont 

 
• Baixo poder 

estatístico (tamanho 
da amostra ↓); 

• Tx ↓ de resposta  
aos questionários 
(85%), embora 
aceitável; 

• Embora tenha sido 
ocultado aos pais o 
grupo a que 
pertencem o/a 
filho/a, estes podem 
recordar o índice de 
Apgar ou que o/a 
filho/a nasceu 
asfixiado/a.  

 

Crianças com 4-15 A: 
• Estado de saúde global; 
• Desenvolvimento psico-motor: 
o visão, audição; 
o linguagem;  
o motricidade global; 
o paralisia cerebral; 
o necessidade de apoio pedagógico, 

entre outros.  

 

Risco ↑ de  
paralisia cerebral no Gcaso  
(4,6% vs. 0,5%; p = 0,04).  
 
Em crianças sem paralisia cerebral, 
o risco de dificuldades de 
aprendizagem/linguagem foi ↑ no 
Gcaso (10,6% vs. 3,2%; p = 0,02).  
 
Assim, embora um índice de Apgar 
baixo em RN em AP a termo esteja 
associado a um risco ↑ de sequelas 
neurológicas e incapacidade,  
a maioria destas crianças (75%)  
não desenvolve qualquer tipo de 
incapacidade. 

K
re

b
s 

L
, 

e
t 

a
l. 

(2
0

06
) 32

 

Caso-
Controlo 

870 crianças  
 

290 GCaso  

(com epilepsia) 
580 GCont 

• Restringe-se a casos 
hospitalizados com 
epilepsia; 

• Número ↓ de casos;  
• Baixo poder 

estatístico. 

 
• Índice de Apgar; 
• Epilepsia na infância. 

 

O ↑ risco de epilepsia na AP 
 (OR: 1,2; 1,1-1,3; p = 0,002) não se 
relacionou com  a via do parto 
(CesEl, CesTP, PV) ou índice de 
Apgar baixo,  
mas sim com RCF  
(9,7 % GCaso e 4,7% GCont; p = 
0,007). 
 
Verificou-se ↑ risco de índice de 
Apgar < 7 no PV em ambos os 
grupos (7,7 % GCaso e 4,3% GCont). 
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Legenda Quadros I, II e III: 

A – anos; AP – apresentação pélvica; ASQ – Ages and Stages Questionnaire; Ces – cesariana; CesEl – cesariana electiva; CesTP – cesariana em trabalho de parto; CID – coagulação intravascular disseminada; DPPNI - 

descolamento precoce da placenta normalmente inserida; DCA – displasia congénita da anca; ES – estatisticamente significativo; EQ – Encephalopathy-questionnaire; GAC – grupo apresentação cefálica; GAP – grupo 

apresentação pélvica; GCes – grupo cesariana electiva; Gcaso – grupo caso; Gcont – grupo controlo; GPV – grupo parto vaginal planeado; Ht – hematócrito; Hb – hemoglobina; IA – incontinência anal; IU – incontinência 

urinaria; ITU – infecção tracto urinário; M – meses; Min – minutos; Mul - multíparas; OR – odds ratio (para um intervalo de confiança de 95%); PC – paralisia cerebral; PC – perímetro cefálico; PN – peso nascimento; 

Pr – primíparas; PV – parto vaginal; RCF – restrição de crescimento fetal; RCT – ensaio clínico randomizado; RN – recém-nascido; RR – risco relativo (para um intervalo de confiança de 95%); S – semanas; SDRA – 

síndrome de dificuldade respiratória do adulto; SNG – sonda nasogástrica; Tx – taxa; TEP – tromboembolismo pulmonar; TVP – trombose venosa profunda; UCIN – unidade de cuidados intensivos neonatais; ↑ - 

aumento; ↓ - diminuição; ∅ - ausência.  


