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  Tem-se assistido ao aumento da taxa de 

cesarianas na primeira gravidez e em gestações 

subsequentes , principalmente em mulheres 

com cesariana prévia 
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Organização Mundial de Saúde. (2015). Declaração da OMS 
sobre Taxas de Cesáreas. WHO, RHR(15.02).  
 

Declarações OMS 2015 sobre as 
Taxas de Cesarianas 

  A cesariana é uma intervenção efetiva para 
salvar a vida de mães e bebés, mas apenas 
quando clinicamente justificada. 

Taxas de cesariana superiores a 10% não 
estão associadas com redução de 
mortalidade materna e neonatal. 

A cesariana pode causar complicações 
significativas e permanentes 
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https://www.dgs.pt/em-
destaque/norma-e-
orientacoes-sobre-
aspetos-tecnicos-

relacionados-com-a-
cesariana.aspx 



  
Uma cesariana prévia não constitui, por si 
só, indicação para nova cesariana 

As vantagens e os riscos do parto vaginal 
após cesariana devem ser incluídos na 
informação veiculada durante a vigilância da 
gravidez. 

 
https://www.dgs.pt/em-destaque/norma-e-orientacoes-sobre-aspetos-
tecnicos-relacionados-com-a-cesariana.aspx 

Orientação nº3 de 2015 da DGS 
Parto Vaginal Após Cesariana 
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LUNA 



Antes de tomar a decisão é 
fundamental 

Informação que permita reconhecer e 
compreender os benefícios e riscos 

associados 

Considerar as indicações/contraindicações 

Analisar a possibilidade de sucesso 

Implicações em futuras gravidezes 
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Antes de tomar a decisão é fundamental 

Informação que permita reconhecer e compreender os benefícios e 
riscos associados  ao parto vaginal após cesariana,  quando 

comparados com os de uma cesariana programada 

https://www.dgs.pt/em-destaque/norma-e-orientacoes-sobre-aspetos-tecnicos-
relacionados-com-a-cesariana.aspx 

:: Menor probabilidade de lesão vesical, 

tromboembolismo, mortalidade materna, 

internamento neonatal e materno em 

unidades de cuidados intensivos e de 

morbilidade respiratória do recém-nascido. 

:: Maior probabilidade de sucesso de 

amamentação 

:: Sistema imunitário do RN fortalecido 

:: Maior probabilidade de dor abdominal e 

perineal durante o parto, lesões vaginais pós 

parto, incontinência urinária aos 3 meses e 

prolapsos útero-vaginais. 

:: Maior probabilidade de rotura uterina  

 



Antes de tomar a decisão é fundamental 

Considerar as indicações/contraindicações para um parto vaginal 
após cesariana 

Indicações 
• Uma cesariana segmentar 

transversal anterior 
• Feto único em apresentação 

cefálica 
• Última cesariana há mais de 12 

meses 
• Inexistência de outras cicatrizes 

uterinas envolvendo o miométrio 
• Sem contraindicação para parto 

vaginal na presente gravidez 
(exemplos: placenta prévia, herpes 
genital ativo)  

Riscos Acrescidos 
• Duas ou mais cesarianas anteriores 
• A incisão uterina prévia foi 

corporal, em T, 
• Rotura uterina prévia, ou outra 

cirurgia uterina envolvendo o 
miométrio 

https://www.dgs.pt/em-destaque/norma-e-orientacoes-sobre-aspetos-tecnicos-
relacionados-com-a-cesariana.aspx 



Antes de tomar a decisão é fundamental 
Analisar a possibilidade de sucesso de um parto vaginal após 

uma cesariana 

Início espontâneo do trabalho de parto 

Colo uterino favorável (índice de Bishop >6) 

Parto vaginal anterior 

Cesariana anterior por uma indicação não recorrente (de que são exemplos a 
apresentação pélvica, gravidez gemelar, estado fetal não tranquilizador) 

Parto pré-termo  

Prognóstico mais favorável para parto vaginal após cesariana se: 

60-80% das grávidas com uma 
única cesariana anterior 

podem ter um parto vaginal 
na gravidez seguinte, sem que 

exista um aumento 
significativo da mortalidade 

materna ou neonatal.  

https://www.dgs.pt/em-destaque/norma-e-orientacoes-sobre-aspetos-tecnicos-
relacionados-com-a-cesariana.aspx 



Nº de Cesarianas 
Anteriores 

Incidência de Placenta 
Acreta 

0 5% 
1 24% 
2 47% 

Clark, SL., Koonings, PP., Phelan, JP. (1985). 
Placenta previa/accreta and prior cesarean section. 

Obstet Gynecol, 66(1), 89-92 

Antes de tomar a decisão é fundamental 
Implicações em futuras gravidezes 

https://www.dgs.pt/em-destaque/norma-e-orientacoes-sobre-aspetos-tecnicos-
relacionados-com-a-cesariana.aspx 

Aumenta o risco 
de rotura uterina 



Razões  associadas à escolha de um 
parto vaginal após uma cesariana 

• Gostaria de passar pela experiência de 
parto vaginal 

• Menos tempo de internamento hospitalar 
• Menor probabilidade internamento 

materno e neonatal em UCI 
• Recuperação física pós parto mais rápida 
• Maior probabilidade de contacto pele com 

pele após o parto 
•  Maior probabilidade de sucesso na 

amamentação 
• Sistema imunitário do bebé fortalecido 
• Outros motivos (especificar):___________ 

Razões associadas à decisão de realizar  
novamente uma cesariana 

• Possibilidade de planear o dia do 
nascimento 

• Não pretendo arriscar uma cesariana de 
emergência, que apresenta mais riscos do 
que a cesariana programada 

• Medo de lesões perineais 
• Medo de ter uma experiência semelhante 

à anterior, sem sucesso de parto vaginal 
• Medo da dor relacionada com o parto 

vaginal 
• Menos probabilidade de rotura uterina 
• Outros motivos (especificar):___________ 

Antes de tomar a decisão é fundamental 
Preferências pessoais e motivação para um parto vaginal após 

uma cesariana 



CACOON (HEALING)   |  CASULO (CURA) 
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O parto vaginal após cesariana poderá não ser desejável ou  
alcançável para todas as mulheres 

Com o apoio devido, uma proporção significativa de mulheres que  
entram em trabalho de parto após uma cesariana prévia têm  
potencial para vivenciar um parto vaginal fisiológico e positivo 

Para mulheres com experiências negativas relacionadas com o  
nascimento  de filhos anteriores, esta pode mesmo vir a 
ser uma experiência curativa. 

Parto Vaginal 
após Cesariana 



Testemunho e 
Mensagem da Joana e 

do Alexandre 



TRANSFORMED - VBAC 

TRANSFORMADA - PARTO VAGINAL APÓS CESARIANA 
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o Há quase nove anos nasceu o Tomás.  

o Gravidez correu bem  

o Com 40 sem senti pressões para a indução do parto. 

o Na altura não tínhamos o mesmo conhecimento... 

o Foi induzido o parto às 14h e às 17h começaram as contrações de trabalho de 
parto. 

o Por volta da meia-noite,com 6cm de dilatação, a médica deu indicação para 
cesariana por trabalho de parto estacionário. 

o Durante muito tempo senti-me revoltada com a médica por ter sugerido esta 
cirurgia desnecessária. 

o Ao mesmo tempo senti que o meu corpo não  tinha funcionado como deveria. 

Testemunho da Carla, 
mãe de 3 filhos 



Testemunho da Carla, 
mãe de 3 filhos 

o Dois anos depois, veio a Leonor 

o Escolhemos acompanhamento por enfermeira parteira, 

      nossa amiga 

o Queríamos parto natural, com o máximo de respeito e 

      sem intervenções desnecessárias. 

o Rompeu a bolsa e chamámos a parteira. Pouco tempo após começaram  
contrações intensas de 3 a 5 min  e senti-me mal (hipoglicemia?) - fomos de 
seguida para o hospital. 

o Quando entrei para a banheira cheia de água, pude posicionar-me como me 
sentia melhor e o desconforto melhorou bastante.  

o Foi fantástico sentir a minha menina a nascer e segurá-la bem juntinho a mim. 

o Esta experiência  permitiu-me perceber que afinal o meu corpo funcionava e o 
quão poderoso é o corpo das mulheres. 



Testemunho da Carla, 
mãe de 3 filhos 

o O João nasceu à um ano atrás. 

o Decidimos por um parto em casa, que foi desafiante 

       pela rapides com que decorreu. 

o Foi uma experiência que me fez sentir poderosa! 

o O apoio e orientação das enfermeiras parteiras e o 

      suporte do meu marido foram muito importantes. 

o Sinto-me privilegiada por me ter sido possível viver estas experiências! 



TRANSFORMED - VBAC 

TRANSFORMADA - PARTO VAGINAL APÓS CESARIANA 
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