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Resumo 
Introdução: O sofrimento fetal agudo caracteriza-se por redução das trocas gasosas materno-fetais, 
podendo conduzir a lesões irreversíveis no Recém-Nascido. Ocorre maioritariamente durante o trabalho de 
parto, mas pode ocorrer anteparto. 
 
Objectivos: Avaliar fatores de risco na gravidez e parto associados a sofrimento fetal agudo, bem como as 
implicações no Recém-Nascido. 
 
Metodologia: Estudo transversal retrospetivo. Recorreu-se a análise de processos clínicos, obtendo-se uma 
amostra de 531 partos e 539 recém-nascidos, no ano de 2018, num hospital nível II. Consideraram-se as 
variáveis relativas a: características maternas, gestacionais, trabalho de parto, e neonatais. Realizou-se a 
análise através do software estatístico SPSS, 25.0. Realizou-se uma análise descritiva dos dados e 
utilizaram-se métodos de estatística inferencial, considerando-se uma significância de 5%.  
 
Resultados: Detetaram-se 150 casos de Sofrimento Fetal Agudo e 31 de asfixia perinatal, com estas 
variáveis apresentando relação significativa (p<0,001). O sofrimento fetal agudo apresentou relação 
significativa (p<0,05) com a restrição do crescimento intrauterino, alterações no volume de líquido amniótico 
e tipo de anestesia intraparto. Verificou-se aumento na probabilidade de sofrimento fetal agudo quando 
ocorreram cesarianas (Odds=26,596), partos vaginais instrumentados (Odds=7,342), ausência de 
progressão do trabalho de parto (Odds=3,895), alterações na dinâmica uterina (Odds=9,778), presença de 
febre intraparto (Odds=22,290) e líquido amniótico meconeal (Odds=3,850). Houve 271 recém-nascidos do 
sexo masculino e 268 do sexo feminino. Verificou-se que o sofrimento fetal agudo e asfixia perinatal 
apresentaram relações significativas (p<0,05) com diversas complicações no recém-nascido, nomeadamente 
neurológicas e respiratórias. A asfixia perinatal apresentou relação significativa (p<0,05) com a presença de 
acidose na gasometria do cordão umbilical. 
 
Conclusões: Neste estudo, concluímos que diversos fatores intraparto são determinantes para sofrimento 
fetal agudo. Contudo, o sofrimento fetal crónico pode ser agudizado no momento do parto. O sofrimento fetal 
prolongado pode levar a asfixia perinatal, que se traduz em diversas complicações no recém-nascido.  A 
acidose na gasometria do cordão umbilical é indicativa desta hipoxia. 
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