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Na espécie humana 
 
 Incidência de gravidez múltipla espontânea é de 1,13% dos nados vivos 
      caucasianas – 1,25%  
      orientais – 0,3% 
      nigerianas – 5,7%  
 
 Gémeos monozigóticos constante em todas as raças – 0,3 a 0,4 por 100 nados vivos 
 
Aumenta a incidência de gravidez múltipla 
   
  idade materna entre 35 – 39 anos 
  multiparidade 
  conceção após cessação de ACO 
  TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO MÉDICAMENTE ASSISTIDA – aumentou a incidência de 
gravidez gemelar               em 70% desde 1980 
 
Nos EUA atualmente 
 
 3% dos partos são de gémeos 
 60% dos partos de gémeos são de cesariana 
 
 
 



 
Mortalidade perinatal dos gémeos 3 a 11 vezes superior à dos fetos 
únicos 
               maior nos gémeos mono/mono 
                                          ambos masculinos 
                                          raça negra  
Mortalidade e Morbilidade do segundo gémeo é superior independente da via de 
parto 
 
Morbilidade neonatal significativa está inversamente relacionada com 
o tempo de gestação em que ocorre o parto 
 
Aborto espontâneo cerca de 7 vezes mais frequente 
Malformações congénitas cerca do dobro das gestações uni fetais  
 
Morbilidade materna  aumenta 3 a 7 vezes  
-   HTA induzida pela gravidez (2,5 vezes) 
-   Anemia (2,5 vezes) 
-   DPPNI (3 vezes) 
-   Infeção urinaria (1,5 vezes) 
-   Fenómenos tromboembolicos 
-   Sepsis associada a RPM 



50% dos gémeos        
vão nascer 

PREMATUROS 



ACOG 
 
 
 

O Obstetra deve recomendar a melhor via de parto 
para as suas pacientes 

 
 
“A via de parto para gémeos deve ser determinada 

pela posição dos fetos, pela facilidade de 
monitorização cardíaca fetal e pelo estado materno 

e fetal” 



Confirmar idade gestacional 
Confirmar cório e âmnios 

Confirmar apresentação de ambos 
Avaliar bem estar fetal 

Cef/cef 
(40/45%) 

Primeiro 
gémeo não cef 

(20%) 

Cef/não cef 
(35-40%) 

Tentativa 
parto 

vaginal 
CST 

<1500g (<32s) 
ou >3500g 

Vaginal/CS
T 

1500g(>32s) a 3500g 

Concordantes 
ou 2º gémeo 

menor 

Discordantes com 
2º gémeo maior 

Parto vaginal do 1º gémeo 
seguido de extração pélvica do 2º 

Vaginal/CS
T 



OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
 
Nos gémeos cef/cef 
 
20% dos segundos gémeos cefálicos vão converter para pélvico ou 
transverso 
 
Cerca de 4% necessitarão de CST para extração do segundo 
gémeo 
 
Parto combinado não parece ter qualquer implicação exceto em 
ligeiro aumento de endometrite na mãe mas não é estatisticamente 
significativo 
 
Apesar de dados não serem consensuais não parece haver 
aumento da morbi ou mortalidade do segundo gémeo 
 



Outras considerações 
 
Nos gémeos cef/não cef as opções de parto incluem: 
 
   CST 
   Parto vaginal do primeiro e versão externa do segundo 
   Parto vaginal com extração pélvica do segundo 
 
 
4% de necessidade de CST após tentativa de versão interna com 
extração podalica ou pélvica 
Apenas 46% de sucesso na versão cefálica externa para parto 
vaginal 



Outras considerações 
 
 
Parto vaginal de gémeos pós CST aparenta ter o mesmo risco 
que com gravidez de feto único 
 
Intervalo entre nascimento dos gémeos não é importante desde 
que frequência cardíaca seja tranquilizadora 
 
Recomenda-se monitorização continua de ambos os fetos 
 
Recomenda-se parto de gémeos em bloco operatório com 
capacidade para CST de emergência 



CONSENSUAL EM TODOS OS ESTUDOS 
 
 

TREINO DO OBSTETRA EM PARTO 
PELVICO 

 
NÃO SABE – NÃO FAZ 

 
E onde está o treino? 
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