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Resumo 
Introdução: Vários estudos demostraram a diminuição do tempo até ao parto e do risco de parto por 
cesariana com a utilização de métodos combinados para a maturação cervical.  
 
Objectivos: Comparar a eficácia de um método combinado foley-misoprostol com o atual protocolo de 
maturação cervical do nosso departamento (métodos únicos: misoprosol/dinoprostona). 
 
Metodologia: Desenhámos um estudo randomizado para comparar dois grupos: misoprostol vaginal com 
cateter foley cervical em simultâneo - grupo tratamento - vs atual protocolo do serviço (misoprostol 
vaginal/dinoprostona) – grupo controlo. Os critérios de inclusão para randomização foram: gravidez de termo, 
unifetal, apresentação cefálica, membranas intactas, índice de Bishop (IB) <7 e dilatação cervical ≤2cm. O 
desfecho primário estudado foi: tempo até ao parto; e os desfechos secundários: taxa de cesariana e 
indicação, tempo até à fase ativa, parto em 12 horas, parto em 24 horas, tempo de internamento. Foram 
estudados ainda desfechos compostos de morbilidade materna e neonatal. 
 
Resultados: Entre fevereiro 2018 e dezembro 2019 foram randomizadas 142 grávidas. Destas mulheres 68 
foram randomizadas para o grupo controlo e 74 para o grupo tratamento. As caracteristicas 
sociodemográficas foram semelhantes em ambos os grupos.  O tempo até ao parto foi menor no grupo de 
tratamento (22,7hvs27,2h p=0.03) e de maior magnitude no subgrupo de mulheres nulíparas (24,2h vs 29,2h 
p=0.03). O tempo até à fase ativa foi menor no grupo tratamento (17,9h vs 22,7h p=0.008). A percentagem 
de parto em 24horas foi maior no grupo do método combinado (54.9% vs 50%, p=0.567), no entanto esta 
diferença não foi estatiscamente significativa. Não se encontraram diferenças nos restantes desfechos 
secundários. A probabilidade de cesariana não foi diferente entre os dois grupos (OR 1.5 IC95% 0.72-3.14, 
p=0.278).  
 
Conclusões: A utilização de um método combinado diminui o tempo até ao parto de forma segura e eficaz. 
Não se encontraram diferenças no risco de parto por cesariana conforme o método utilizado.  
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