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Apresentação Pélvica 

| 2 – 4% das gestações de termo 
 

| Factores de Risco: prematuridade, apresentação pélvica anterior, 
malformação uterina, posição da placenta, multiparidade, anomalia fetal, 
patologia do SNC 
  



Qual a implicação da apresentação pélvica no 
momento do parto? 



Qual é a idade gestacional limite para o feto 
rodar para cefálico?   

| Até às 40 semanas. 

Westgren M et al. Spontaneous cephalic version of breech presentation in the last trimester. BJOG 1985.  

28 semanas  | 25 % 
 
32 semanas  | 7 – 16 % 
 
40 semanas | 2 – 4 % 

| Percentagem de fetos pélvicos às : 



Tenho mais de 36 - 37 semanas de 
gravidez e o meu bebé ainda não virou. 

  
O que posso fazer? 



? 
Versão cefálica 

externa 

Parto pélvico 
ajudado 

Cesariana 
programada 



Versão cefálica externa 

| ≥ 36 semanas 
 

| Taxa de sucesso ≈ 50% 
 

| Riscos  < 0,45% 
• Descolamento de placenta 
• Bradicárdia fetal 
 

| Após VCE com sucesso  ≈ 3% 
volta a posicionar-se pélvico 

RCOG. External Cephalic Version and Reducing the Incidence of Term Breech 
Presentation Green-top Guideline No. 20a March 2017. 

ACOG. Practice bulletin no. 161: External Cephalic Version. Obstet Gynecol. 2016;127(2):e54-61. 
 



Parto pélvico ajudado 

Hehir M. Trends in vaginal breech delivery. J Epidemiol Community Health. 2015  



ESTÁ 
PÉLVICO! 



| TERM BREECH TRIAL 
 
Hannah M et al. Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at 
term: a randomised multicentre trial. Term Breech Trial Collaborative Group. Lancet. 2000 

PREMODA | 
 

Goffinnet et al. Is planned vaginal delivery for breech presentation at term still an option? 
Results of an observational prospective survey in France and Belgium. AJOG. 2006  

Parto pélvico ajudado vs Cesariana 
Programada 



| TERM BREECH TRIAL 
 

 

• Redução da mortalidade perinatal/neonatal 
RR 0,29, IC 95% 0,10-0,86 

• Redução da morbilidade neonatal a curto prazo 
RR 0,33, IC 95% 0,19-0,56 

• Sem diferenças estatisticamente significativas na 

mortalidade e morbilidade a longo prazo 
RR 1,09, IC 95% 0,53 – 2,30 

 

Parto pélvico ajudado vs Cesariana 
Programada 



| TERM BREECH TRIAL 
Críticas 

 
• Confirmação ecográfica de hiperextensão cervical 31 % 

casos 

• Presença de obstetra experiente  31,9% casos 

• Monitorização fetal contínua no 2º estadio não foi 

assegurada 

• 8/13 dos casos de morte neonatal parto pélvico vaginal não 

se relacionavam com o parto 

• Esforços expulsivos prematuros 

Parto pélvico ajudado vs Cesariana 
Programada 



PREMODA | 
 

• CRITÉRIOS DE INCLUSÃO MAIS ESTRITOS 
pélvico modo nádegas, sem hiperextensão cervical, 

estimativa do peso fetal 2500-3800g; pelvimetria radiológica; 

CTG contínuo. 

• Sem diferenças significativas na mortalidade 

neonatal e perinatal e na morbilidade neonatal*  
RR 1,10, IC 95% 0,75 – 1,61 

• Maior risco de trauma neonatal durante o parto 
RR 3,90, IC 95% 2,40 – 6,34 

 

* Excluindo malformações letais 

Parto pélvico ajudado vs Cesariana 
Programada 



Parto pélvico ajudado vs Cesariana 
Programada 



Parto pélvico vaginal 

| Estimativa de peso fetal 2000 – 3500g 

| Ausência de cordão umbilical, nem pés abaixo das 

nádegas 

| Pescoço flectido 

É uma opção nas grávidas que cumpram os seguintes critérios: 

| Paridade, cesariana anterior, circulares cervicais 



Parto pélvico vaginal 

| Início trabalho de parto espontâneo 

| > 41 semanas, propomos indução do trabalho de 

parto 

| Monitorização fetal contínua 

| Eventual necessidade de utilizar fórceps de Piper 

Recomendações / Informações : 



Experiência do HSM 



ESTUDO | retrospectivo, tipo caso-controlo 

                   Janeiro 2015 – Agosto 2017 

 
 
OBJECTIVO | comparar os desfechos perinatal e materno entre os 

partos pélvico vaginal e eutócico, em gestações de termo 
de grávidas com igual paridade e idade gestacional.  

Maria Pulido Valente et al. 



MÉTODOS |   

parto pélvico parto eutócico 
 

ANTES 

Critérios de inclusão: 
• Gestação de feto único  
•  ≥ 37 semanas  
• Sem patologia fetal  

parto eutócico 
 

DEPOIS 

mesma idade gestacional e paridade 
Maria Pulido Valente et al. 



RESULTADOS |   TOTAL partos pélvico ajudado : 30 casos 
                    INCLUÍDOS no estudo: 21 casos 

Experiência do Departamento 

Parto Pélvico 
Vaginal (n=21) 

Parto Eutócico 
(n=42) 

p 

          Idade materna (anos) 33 30 0,07 

          Paridade  
Nulíparas      

Multíparas 

 
10 (48%) 
11 (52%) 

 
20(48%) 
22(52%) 

 
1 

          Raça   
Branca 

Outra 

 
19 (90%) 
2 (10%) 

 
32 (76%) 
10 (24%) 

 
0,31 

1. Características demográficas 

Maria Pulido Valente et al. 



RESULTADOS |   21 partos pélvico ajudado  

Parto Pélvico 
Vaginal (n=21) 

Parto Eutócico 
(n=42) 

p 

         Idade Gestacional   
(semanas completas) 

39 39 1 

        Indução do Trabalho de 
Parto 11 (52%) 8 (19%) 0,0096 

        Epidural 20 (95%) 37 (88%) 0,65 

2. Características do parto 

Fórceps Piper: 3 

Maria Pulido Valente et al. 



RESULTADOS |   21 partos pélvico ajudado   

Parto Pélvico 
Vaginal (n=21) 

Parto Eutócico 
(n=42) 

p 

        Peso do RN  (gramas) 2830 3180 0,0035 

        Índice de Apgar ao 
5ºminuto < 7 1 (5%) 0 0,33 

        Lesão do Plexo Braquial 1 (5%) 0 0,33 

        Admissão na UCERN 0 0 0 

2. Desfechos perinatais 

Maria Pulido Valente et al. 



DISCUSSÃO |   

BAIXA MORBILIDADE PERINATAL E MATERNA 
 

1. Casos selecionados? 
2. Experiência da equipa obstétrica no parto gemelar 

vaginal com 2º feto não cefálico? 

Maria Pulido Valente et al. 



Cesariana Programada 

  

• Programação do 
nascimento 

• Escolha da 
equipa médica 

• Evitar a dor 
associada ao 
parto 

 
 

 
• Cirurgia 
• Pós operatório 
• Recém nascido 
• Gestações 

futuras 



 Feto Pélvico no Termo 
Take Home Message 

 

| Encorajada versão cefálica externa 

| VCE sem sucesso, encorajada a tentativa 
de um parto pélvico vaginal* 

| A cesariana programada é também uma 
opção segura, mas associa-se a mais 

complicações para a grávida 

* Casos selecionados 



Obrigada. 
mariafonso@yahoo.com 
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