
Parto pélvico vaginal: a realidade de um hospital de nível secundário 

Patrícia Gomes Ferreira, Susana Saraiva, Vânia Ferreira, Teresa Paula Teles 

Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 

INTRODUÇÃO 

MÉTODOS 

RESULTADOS 

CONCLUSÕES 

• Parto pélvico vaginal ocorre em 3-5% das gestações de termo. 

• Desde a publicação do Term Breech Trial, há cerca de 20 anos, 

verificou-se um decréscimo acentuado dos partos pélvicos vaginais: 

• Demonstrou que a morbimortalidade perinatal e neonatal 

nos recém-nascidos em apresentação pélvica nascidos por 

cesariana programada era significativamente inferior aos 

nascidos por parto vaginal. 

• Estudos posteriores demonstraram que em gravidezes únicas de 

termo previamente selecionadas, o parto vaginal poderá apresentar 

resultados semelhantes ao parto por cesariana. 

• Na nossa instituição, a percentagem de partos vaginais pélvicos é < 1%. 

• A versão cefálica externa deverá ser vista como uma das medidas na redução da incidência de apresentação pélvica a termo e da taxa de 

cesarianas por este motivo. 

• As principais sociedades científicas internacionais recomendam que a versão cefálica externa seja proposta em todos os casos em que não exista 

contraindicação. 

• O parto pélvico vaginal deverá ser considerado nas situações em que a versão cefálica externa não seja possível e em que estejam reunidas as 

características ideias fetais e maternas para o parto pélvico. 

• Importa não descurar os desfechos maternos e neonatais de uma gestação subsequente a uma cesariana. 

OBJETIVO 

Caracterizar os casos de partos vaginais pélvicos entre 2016 a 2019 de 

um hospital de nível secundário. 

Estudo observacional descritivo, que incluiu a consulta de dados do 

processo clínico referentes ao parto pélvico vaginal, entre Janeiro de 

2016 e Dezembro de 2019, num hospital de nível II. 

= 0,44% 

Partos pélvicos vaginais 

FATORES MATERNOS 
Idade (mediana) 33 anos 

Parto vaginal anterior 73% 

FATORES RN 
Idade gestacional no parto (mediana) 37 semanas 

Peso (mediana) 2850 g 

IA 1º minuto (mediana) 8 

IA 5º minuto (mediana) 9,5 

Gestação gemelar 35% 

Necessidade de oxigenoterapia 26% 

Necessidade de reanimação cardiovascular 11% 

Internamento na Neonatologia 22% 

Nº total 
de partos 

1646 1606 1548 1551 


