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Resumo 
Introdução: Maturação cervical (MC) consiste na modificação (espontânea ou induzida) da estrutura 
cervical, por ação de prostaglandinas locais. Na presença de Índice de Bishop (IB) desfavorável, a MC prévia 
à indução do trabalho de parto (ITP) melhora a eficácia da mesma. 
 
Objectivos: Primário: Avaliar a eficácia da MC, analisando desfechos adversos. 
Secundários: Avaliar taxa de parto vaginal e tempo até ao parto. 
 
Metodologia: Estudo observacional retrospetivo (Janeiro-Dezembro/2019), incluindo gestações simples, 
≥37semanas, apresentação cefálica, bolsa amniótica íntegra, com indicação para ITP e IB<6, submetidas a 
MC com Propess®. 
Avaliaram-se desfechos obstétricos – eficácia MC, tempo até parto, tipo de parto, desfechos maternos 
adversos – e desfechos neonatais – Índice Apgar<5 ao 5’, necessidade de internamento em Unidade de 
Cuidados Intensivos Neonatais. 
MC considerada eficaz se remoção de Propess® e IB≥8. 
 
Resultados: Foram incluídas 47 grávidas, 27 nulíparas (57,45%), 8 multíparas com cicatriz de cesariana, 
idade média 29,25 anos, IMC médio 26,65Kg/m2. 
A MC foi eficaz em 32 casos (grupo1- 59,6%; tempo médio 13h). 14 grávidas entraram em TP espontâneo; 
nas restantes 18, ITP com ocitocina. Ocorreram 27 partos vaginais (84,38%) (tempo médio até parto 21h). 
Desfechos adversos: 4 casos de CTG patológico/suspeito, 2 corioamnionites e 1 rotura uterina (em multípara 
com cesariana anterior). 
Nos casos de MC não eficaz (grupo2 – n=15; 40,4%): ciclo de maturação interrompido por EFNT em 4 casos 
e realizada cesariana; os restantes repetiram MC com Propess (n=2) e misoprostol (n=9) - parto vaginal em 7 
destes casos (tempo médio de 48h). 
Total de partos vaginais foi de 34 (72%). Não houve desfechos adversos neonatais. 
 
Conclusões: O pessário de Dinoprostona teve 68% de eficácia com ciclo de 24h, facilitando a ITP com parto 
vaginal em 84,38% dos casos. Apesar da reduzida dimensão da amostra houve um caso de rotura uterina, 
salientando os riscos associados à sua utilização na presença de cicatriz de cesariana. 
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