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INTRODUÇÃO 

MÉTODOS 

RESULTADOS 

CONCLUSÕES 

• O aumento da idade materna e do recurso a técnicas de reprodução 

assistida tem culminado no incremento do número de gestações 

gemelares 

• Este tipo de gestação está associado a maior risco de resultados 

perinatais adversos 

• A dinoprostona e a ocitocina são os métodos de indução mais 

frequente usados, mas os seus resultados face aos trabalhos de 

parto espontâneos ainda são escassos 

• Não se verificou aumento de desfechos adversos quer maternos quer neonatais no grupo de indução de trabalho de parto face ao grupo de 

trabalho de parto espontâneo 

OBJETIVO 

Comparar os outcomes maternos e neonatais de acordo com o tipo de 

início de trabalho de parto (TP): espontâneo ou induzido 

• Estudo coorte retrospetivo, entre Janeiro e Dezembro de 2019, num 

hospital de nível II 

• Colheita de dados a partir do ObsCare® 

• Critérios de inclusão: gestações gemelares em mulheres nulíparas e 

com ≥ 35 semanas de gestação 

• Critérios de exclusão: gestações triplas ou quádruplas; malformação 

fetal 

22 partos gemelares 

13 nulíparas 

Cesarianas 

Indução de TP 

TP espontâneo 

6 

4 

3 

Grupo de indução 
de TP 

Grupo de TP 
espontâneo 

Idade materna (mediana) 28 anos 31 anos 

Diabetes mellitus tipo II 0 0 

Diabetes gestacional 0 1 

HTA crónica 0 0 

HTA gestacional 0 0 

Pré-eclâmpsia 1 0 

Dinoprostona 

Ocitocina 

2 

2 

Grupo de indução 
de TP 

Grupo de TP 
espontâneo 

Duração de TP (média) 8,12 h 12,37 h 

Terminou em cesariana 3 2 

Hemorragia pós-parto 1 0 

Peso do RN (mediana) 3180 g 3183 g 

IA ao 1º min (mediana) 8 9 

IA ao 5º min (mediana)  10 10 

Internamento na Neonatologia 0 1 


