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Resumo
Introdução: A taxa de cesarianas tem aumentado mundialmente, sendo em Portugal de 34.1%. Segundo a
literatura, o sucesso de parto vaginal após cesariana ronda os 60-80%, sendo os fatores que diminuem a sua
probabilidade de sucesso: trabalho de parto induzido; idade materna > 35 anos; índice de massa corporal
(IMC) > 30 Kg/m2; estimativa de peso fetal (EPF) > 4000g; indicação recorrente para parto por cesariana; e
gestações > 40 semanas. Inversamente, antecedentes de parto vaginal aumentam a taxa de sucesso.
Objectivos: Neste estudo, pretende-se verificar a taxa de sucesso de parto vaginal em mulheres com
cesariana anterior, analisando a contribuição das variáveis supracitadas neste desfecho.
Metodologia: Análise estatística dos dados colhidos dos processos clínicos informáticos de grávidas com
antecedentes de parto por cesariana com parto no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF)
durante o ano de 2019.
Resultados: No HFF em 2019, a taxa de cesarianas foi 32,85% (total de 2755 partos). Em 236 partos de
mulheres com cesariana anterior, a taxa de parto vaginal foi de 46,19% (31,43% nos partos induzidos e
58,01% nos espontâneos), o que corrobora a indução do trabalho de parto como fator de mau prognóstico. A
percentagem de mulheres com parto vaginal vs cesariana nas seguintes variáveis foi: idade materna > 35
anos (22,02% vs 29,92%), IMC > 30 Kg/m2 (50,46% vs 55,54%), EPF > 4000g (2,75% vs 12,60%), indicação
recorrente para cesariana (41,28% vs 33,86%), gestações > 40 semanas (47,71% vs 53,54%) e parto vaginal
anterior (35,78% vs 47,24%), respetivamente. Os resultados obtidos foram concordantes com a literatura,
exceto na indicação recorrente de cesariana e parto vaginal prévio.
Conclusões: O parto vaginal apresenta inúmeras vantagens com impacto no futuro reprodutivo das
mulheres com cesariana anterior. Neste sentido, é fulcral a identificação das candidatas a prova de trabalho
de parto com base na ponderação dos diversos fatores descritos.
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