
 

Complicações no parto: como prevenir? 

 

POP01 - LACERAÇÕES OBSTÉTRICAS DO ESFÍNCTER ANAL – INCIDÊNCIA E FACTORES 

DE RISCO 

João Pedro Lopes1; Rita Rosado1; Nuno Clode1 

1 - Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa  

 

Introdução  

Na maioria dos partos vaginais ocorre trauma perineal que pode ser iatrogénico (episiotomia), ou 

não (lacerações). As lacerações perineais mais graves e com maior morbilidade associada são 

aquelas que atingem o esfíncter anal (grau III e IV), sendo a sua incidência estimada entre 0,5% 

a 7% dos partos vaginais. 

 

Objectivos  

Avaliar a incidência e factores de risco para a ocorrência de lacerações perineais de III e IV grau. 

 

Metodologia  

Foram incluídas todos as gestações de feto único em que ocorreu um parto por via vaginal em 

apresentação cefálica entre Janeiro de 2013 e Junho de 2017 e foi calculada a incidência de 

lacerações de grau III e IV. Para avaliação dos factores de risco, foram comparadas variáveis 

maternas e obstétricas entre o grupo de estudo, composto por mulheres que tiveram uma 

laceração de grau III ou IV, e um grupo de controlo em que foram incluídas as grávidas que tiveram 

o parto vaginal de feto único em apresentação cefálica consecutivo aquele em que ocorreu a 

laceração. Para análise comparativa entre os dois grupos foram usados os testes estatísticos t 

student e qui-quadrado. 

 

Resultados  

No período em questão, registaram-se 6753 partos de feto único por via vaginal e 108 (1,6%) 

lacerações perineais de III e IV grau. No grupo de estudo registamos uma maior proporção de 

nulíparas (75% vs 51%, p=0,001), de partos instrumentados (83,4% vs 38,9%, p<0,001) 

nomeadamente com fórceps (37,1% vs 11,7%, p<0,001) e sequenciais (21% vs 2%, p<0,001). No 

que concerne aos partos instrumentados, no grupo de estudo as lacerações de grau III/IV tiveram 

maior prevalência nas variedades posteriores. Nas restantes variáveis não houve diferenças 

estatisticamente significativas. 

 

Conclusões  

A incidência de lacerações perineais obstétricas de III e IV grau foi semelhante à descrita na 

literatura. Estas foram mais frequentes nos partos instrumentados e, nestes, em variedades 

posteriores 

 

 

 

 



 

Controvérsias na condução do trabalho de parto 

 

POP02 - TIPO DE PARTO – “QUAL O PESO DO PESO?” 

Rita Sarabando1; Ana Catarina Borges1; Natacha Sousa1; Ana Catarina Vieira1; Leonor Bivar1; 

Bárbara Ribeiro1; Joana Igreja1; Alexandra Miranda1,2,3; Paulina Barbosa2; Margarida Cerqueira2; 

Isabel Reis1; Cristina Nogueira-Silva1,2,3 

1 - Hospital de Braga; 2 - Escola de Medicina da Universidade do Minho, Braga; 3 - ICVS/3B´s, 

Braga 

 

Introdução  

A obesidade e o ganho ponderal excessivo na gravidez estão associados a complicações 

maternas e perinatais. Sendo situações mais presentes nas salas de partos, devemos estar 

atentos às potenciais consequências nos períodos peri e pós-parto. 

 

Objectivos  

Analisar a influência no parto do índice de massa corporal (IMC) prévio e do ganho ponderal 

excessivo na gravidez. 

 

Metodologia  

Estudo prospetivo e observacional (MOODS – Maternal-neonatal outcomes in operative vaginal 

delivery: a prospective study) no Hospital de Braga, de fevereiro a agosto de 2018, incluindo os 

partos instrumentados simples de termo, e um grupo aleatório de eutócicos, numa razão de 2:1. 

A amostra foi categorizada de acordo com o IMC prévio e o ganho ponderal na gravidez (Institute 

of Medicine) (n=268). Procedeu-se à análise de variáveis no período periparto, com nível de 

significância p<0,05. 

 

Resultados  

Nesta amostra, 2,2%(n=6) das grávidas tinham baixo peso previamente à gravidez, 73,5%(n=197) 

peso normal, 19,4%(n=52) excesso de peso e 4,9%(n=13) eram obesas. O ganho ponderal foi 

excessivo em 38,4% das grávidas (n=103), principalmente no grupo com excesso de peso 

(71,1%;p<0,001).  

Nas grávidas com ganho ponderal excessivo, o trabalho de parto iniciou-se menos frequentemente 

de forma espontânea (62,1%; n=64), comparativamente às com ganho ponderal adequado 

(77,5%;n=128;p=0,006). Também no grupo de ganho ponderal excessivo, o tipo de parto 

instrumentado foi significativamente diferente, tendo as espátulas de Thierry significativamente 

mais utilização (61% vs. 39%;p=0,04), e os recém-nascidos deste grupo pesavam em média mais 

200g (p<0,001). 

Relativamente ao IMC, apesar do pequeno número para análise, ocorreram percentualmente mais 

partos eutócicos no grupo previamente obeso (61,5%;p=0,04). 

Para as outras variáveis não foram detetadas diferenças significativas entre grupos. 

 

 



 

Conclusões  

O ganho ponderal excessivo na gravidez demonstrou relacionar-se com indução do trabalho de 

parto, escolha do instrumento no parto e maior peso dos recém-nascidos. A análise do IMC foi 

dificultada pelo tamanho amostral, sendo fulcral a continuidade do estudo. 

 

 

  



 

POP03- VIA DE PARTO NA GRÁVIDA COM OBESIDADE MÓRBIDA – A TENDÊNCIA 

Cristiana Moreira1; Tânia Barros1; Filomena Taborda1; Jorge Braga1 

1 - Centro Materno Infantil do Norte, Porto 

 

Introdução  

A obesidade é um fator de risco obstétrico e influencia a via de parto, pela maior incidência de 

macrossomia fetal, menor resposta à indução do trabalho de parto e dificuldades na monitorização 

fetal e técnica intra-parto. A obesidade não é por si só critério para realização de cesariana e há 

uma tendência crescente para o parto não cirúrgico neste grupo de grávidas. 

 

Objectivos  

Estudar a via de parto mais comum na população de grávidas com parto no CMIN, nomeadamente 

no subgrupo da grávida com obesidade mórbida (IMC ≥40 Kg/m2), entre 2013 e 2017. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo, caso-controlo, que incluiu grávidas IMC ≥40 Kg/m2(obesidade mórbida) e cujo 

parto foi feito no CMIN entre 2013 e 2017 (n=246). Foram analisados 246 controlos (IMC < 40 

Kg/m2). A análise estatística foi efetuada com recurso ao SPSS 25.0, considerando-se significativo 

um valor de p<.05. 

 

Resultados  

Entre 2013 e 2017 tiveram parto no CMIN 15 370 mulheres, das quais 246 tinham obesidade 

mórbida. A via de parto mais comum foi, no grupo controlo, o parto eutócico (41%, n=70) e nas 

grávidas com obesidade mórbida a cesariana (56,5%, n=139), sendo esta diferença 

estatisticamente significativa (p<.01). No subgrupo com obesidade mórbida em 2017 foram 

realizadas significativamente menos cesarianas do que em 2013 (p<.01), sendo a taxa de 

cesarianas nesse ano de 39%, valor ligeiramente superior à taxa de cesarianas da população 

controlo mas sem significância estatística (p=0.24). 

 

Conclusões  

Apesar de o tipo de parto mais frequente na grávida com obesidade mórbida continuar a ser a 

cesariana, verifica-se um aumento dos partos não cirúrgicos neste grupo de grávidas. Sem 

esquecer os riscos que a condição representa no desfecho obstétrico e as complicações a ela 

associadas e que frequentemente motivam cesariana, vale a pena refletir sobre o prognóstico de 

uma intervenção cirúrgica nestes casos. 

 

Palavras-chave : obesidade, parto, cesariana, risco obstétrico 

 

 

  



 

Indução do trabalho de parto - o que há de novo? 

 

POP04 - PREDITORES DE PARTO VAGINAL APÓS INDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO EM 

NULÍPARAS DE BAIXO RISCO 

Sara Passos Silva1; Joana Araújo Pereira1; Marina Sousa Gomes1; Soraia Cunha1; Fátima 

Domingues1; Paula Pinheiro1 

1 - Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Viana do Castelo 

 

Introdução  

A indução do trabalho de parto (ITP) é um dos procedimentos mais comuns em Obstetrícia e a 

sua utilização continua a crescer. Estima-se que em Portugal 20% dos nascimentos sejam por 

partos induzidos. O Índice de Bishop favorável, a multiparidade e a maior idade gestacional 

parecem contribuir para o sucesso da ITP, contudo, outros fatores contribuidores continuam por 

esclarecer.  

 

Objectivos  

Determinar os fatores preditores de parto vaginal em nulíparas submetidas a indução do trabalho 

de parto. 

 

Metodologia  

Realizou-se um estudo retrospectivo e caso-controlo, que incluiu nulíparas com gestação uni-fetal 

que foram submetidas a ITP entre Setembro de 2015 e Junho de 2018. Foram excluídas as 

gestações complicadas com diabetes, doenças hipertensivas da gravidez, restrição do 

crescimento fetal ou alterações do líquido amniótico.  

A análise estatística foi realizada com recurso ao SPSS aplicando os testes Q- Quadrado T-

Student e Regressão logística binária. Foi assumida significância para valores de p<0.05.  

 

Resultados  

Foram incluídas 821 nulíparas submetidas a ITP: 630 (77%) tiveram um parto vaginal. O índice de 

Bishop favorável (aOR: 1,361; CI1,249-1,483, p<0.001), o aumento de altura materna (aOR: 1,071; 

CI: 1,051-1,091, p<0.001), a idade materna inferior (aOR: ,921; CI:,902-,941, p<0.001) e ITP com 

dispositivo de dinoprostona (vs Misoprostol vaginal) (aOR: 2,943; CI: 2,271-3,814, p<0.001) 

demonstraram ser fatores preditores de parto vaginal, ajustando o modelo para o índice de massa 

corporal materno e para o peso do recém-nascido.  

 

Conclusões  

O Índice de Bishop favorável, o aumento de altura materna, a idade materna inferior e ITP com 

dispositivo de dinoprostona foram preditores de parto vaginal num grupo de nulíparas de baixo 

risco. São contudo necessários mais estudos para determinar o valor de cada uma destas 

variáveis como preditores de sucesso na indução do TP.  

 

Palavras-chave : Indução, Nulíparas baixo risco, Preditores sucesso 

 



 

POP05 - INFLUÊNCIA DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) E AUMENTO PONDERAL 

DURANTE A GESTAÇÃO NO PRIMING CERVICAL COM CATETER DE FOLEY 

Laura Cruz1; Maria C. Afonso1; Maria Pimenta1; Margarida Cal1; Catarina Policiano1; Nuno Clode1 

1 - Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do CHLN – Hospital Universitário de Santa Maria, 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, CAML - Centro Académico de Medicina de 

Lisboa 

 

Introdução  

Grávidas obesas têm maior risco de indução de trabalho de parto (ITP) e o aumento ponderal 

gestacional excessivo associa-se a aumento de ITP falhada.  

 

Objectivos  

Avaliar o efeito do IMC pré-gestacional e do aumento ponderal durante a gestação no priming do 

colo com cateter de foley.  

 

Metodologia  

estudo prospectivo observacional (Setembro 2014-Junho 2018) de gestações de feto único  com 

índice de Bishop (IB) <6 e ausência de cicatriz uterina prévia.  Criaram-se dois grupos de acordo 

com o limite máximo de aumento ponderal preconizado pelo Institute of Medicine e com o IMC 

(obesas – IMC ≥ 30 e não obesas). 

Desfechos primários analisados: mulheres com IB ≥6 após exteriorização de foley, variação no IB 

(diferença do IB antes e depois da colocação da foley) e tempo foley–parto. Desfechos 

secundários avaliados: dosagem de misoprostol e ocitocina, taxa de parto vaginal e taxa de ITP 

falhada. 

 

Resultados  

Foram incluídas 155 mulheres; destas 31 (21%) excederam o aumento ponderal recomendado e 

23 (15%) eram obesas. No que concerne ao aumento ponderal, não houve diferença entre os dois 

grupos no que toca aos desfechos primários e secundários estudados . O grupo das obesas teve 

um menor numero de grávidas com IB ≥ 6 após a exteriorização da foley (17% vs 44%, p=0,02), 

um tempo foley-parto superior (48h vs 37 h, p=0,009), necessidade de maior dosagem de 

misoprostol (75 mcg vs 25mcg, p=0,002) e menor taxa de parto vaginal (43,5% vs 73,9%, 

p=0,006). 

 

Conclusões  

O IMC pré-gestacional parece ter maior impacto no priming cervical com cateter de foley do que o 

aumento ponderal durante a gravidez  

 

 

 

 

 

 



 

Morbilidade grave em Obstetrícia 

 

POP06 - HEMORRAGIA PÓS PARTO – QUAIS OS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO? 

Marta Brito1; Ines Antunes1; Alexandra Coelho1; Marta Jorge1; Ana Alegria1; Maria José Alves1 

1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa - Centro Hospitalar Lisboa Central, Lisboa 

 

Introdução  

A hemorragia pós-parto (HPP) constitui a principal causa de morbimortalidade materna, sendo que 

segundo a ACOG cerca de 60% dos casos ocorre em grávidas com fatores de risco (FR) 

identificáveis.   

 

Objectivos  

Análise da morbimortalidade materna dos partos complicados com HPP. 

   

Metodologia  

Estudo retrospetivo dos casos de HPP com necessidade de transfusão de pelo menos 1 unidade 

concentrado eritrocitário (UCE) ocorridos entre Janeiro de 2013 e Dezembro de 2017. Foram 

definidos, o grupo A com transfusão ≥4 UCE e o grupo B com transfusão <4 UCE e avaliadas e 

comparadas as causas de HPP, presença de fatores de risco (FR) e tratamento instituído. A 

análise estatística foi feita com recurso a SPSS, considerando significado estatístico se p<0,01.  

 

Resultados  

Registaram-se 235 casos de HPP, dos quais 22,6% (n=53) foram incluídos no grupo A e os 

restantes 77,4% (n=182) no grupo B. No grupo A,  verificou-se maior taxa de grávidas hipertensas 

crónicas (24,5% vs.7,14%, p<0,01), gravidezes gemelares (16,9% vs. 7,69%, p< 0,01), pré-

eclâmpsia(PE) (22,6%vs.6,59%,p<0,01), placenta prévia (16,98% vs.2,19%,p<0,01) e 

descolamento prematuro placenta normalmente inserida (DPPNI) (26,4% vs. 5,49%,p< 0,01). Não 

se verificou diferença estatisticamente significativa quanto à presença de idade superior a 35 anos, 

4 partos anteriores, útero miomatoso, presença de HELLP, corioamnionite, antecedentes de 

cesariana anterior e peso fetal superior a 4Kg. A principal causa de HPP nos dois grupos foi atonia 

uterina. Houve uma abordagem cirúrgica em 33,9% dos casos no grupo A e em 10,3% do grupo 

B, p<0,01. 3,8% das HPP (N=9) foram tratadas com histerectomias subtotal, todas no grupo A. 

Não houve nenhuma morte materna.   

 

Conclusões  

Na amostra em estudo os principais FR associados a HPP com transfusão maciça foram a HTA 

crónica, gravidez gemelar, PE, placenta prévia e o DPPNI. A identificação precoce dos FR é 

essencial para a prevenção e identificação da HPP e da morbilidade obstétrica a esta associada.  

 

 

 

 

 



 

Outros 

 

POP07 - SUSPEITA DE CORIOAMNIONITE CLÍNICA – CARACTERIZAÇÃO E CORRELAÇÃO 

COM ACHADOS HISTOLÓGICOS E MICROBIOLÓGICOS DA PLACENTA 

Rita Figueiredo1; Susana Costa1; Joana Xavier1; Rita Valente1; Carolina Coimbra1; Marina 

Moucho1; Nuno Montenegro1 

1 - Centro Hospitalar de São João, Porto 

 

Introdução  

O exame histológico da placenta é o exame de eleição para o diagnóstico de infeção intrauterina. 

 

Objectivos  

Analisar e caracterizar os casos de suspeita clínica de corioamnionite intraparto no Centro 

Hospitalar de São João (CHSJ), em 2017 e correlacioná-los com os achados histológicos e 

microbiológicos da placenta. 

 

Metodologia  

Coorte retrospetiva de grávidas que realizaram antibioterapia endovenosa por suspeita clínica de 

corioamnionite intraparto no CHSJ, em 2017. 

 

Resultados  

No ano de 2017 no CHSJ 2185 grávidas entraram em trabalho de parto espontâneo ou foram 

admitidas para indução do trabalho de parto. Neste grupo, em 4,4% dos casos (n= 97) houve 

suspeita clínica de corioamnionite intraparto. A maioria destas grávidas tinha pesquisa de SGB 

negativa 79% (n=77), 16% (n=15) tinham colonização por SGB positiva e em 5% (n=5) este 

resultado era desconhecido.  

A maioria dos casos surgiu em grávidas de termo 93% (n=90). A prevalência de obesidade na 

nossa amostra foi de 18% (n=17). 

Em 85% dos casos (n=82) foi documentada febre materna e 69% das grávidas (n=67) 

apresentavam leucocitose. Houve referência a taquicardia materna em 48% dos casos (n=47). 

56% das grávidas (n=54) tiveram um tempo de rotura de membranas superior a 24 horas.  

A combinação de ampicilina e gentamicina para o tratamento empírico de corioamnionite foi 

utilizada na grande maioria dos casos 85% (n=82).            

Foi realizado exame anatomopatológico da placenta em 57 casos com confirmação de achados 

histológicos de corioamnionite em 54 casos. A ausência de leucocitose materna associou-se de 

forma estatisticamente significativa com a ausência de sinais histológicos de corioamnionite, 

(p=0,027). 

Em 35 casos foi colhido fragmento de placenta para exame microbiológico, tendo havido 

isolamento de agente em 15 casos. 

Não houve casos de sépsis neonatal precoce nesta amostra. 

 

 

 



 

Conclusões  

Na maioria dos casos em que se realizou exame histológico da placenta, a suspeita clínica foi 

confirmada.  

 

  



 

POP08 - FATORES PREDITORES DE SUCESSO DA VERSÃO CEFÁLICA EXTERNA 

Maria Inês Raposo1,2; Susana Costa2; Ana Carolina Coimbra2; Ana Paula Machado2; Carla 

Ramalho2; Nuno Montenegro2 

1 - Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada; 2 - Centro Hospitalar São João, Porto 

 

Introdução  

A Versão Cefálica Externa (VCE) apresenta uma taxa de sucesso variável entre 30 e 80% entre 

diferentes séries. Estão descritos fatores preditores de sucesso da manobra, mas a sua verdadeira 

implicação na prática clínica permanece controversa.  

 

Objectivos  

Avaliar a taxa de sucesso da VCE num Hospital Terciário e determinar o impacto dos fatores 

preditores de sucesso ou insucesso do procedimento. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo de 326 VCE realizadas em 323 grávidas no Centro Hospitalar de São João, 

entre 2002 e junho de 2018. As variáveis maternas, obstétricas e resultados do procedimento 

foram obtidas através da consulta dos processos clínicos e da base de dados Obscare®. A análise 

estatística foi realizada no SPSS. 

 

Resultados  

A VCE realizou-se maioritariamente entre as 36 e 38 semanas de idade gestacional (86,2%), 

sendo a taxa de sucesso 34,4%. Em cada procedimento efetuaram-se, em média, 2,29±0,87 

tentativas e o recurso a tocólise ocorreu em 90,8% dos casos. Os motivos de desistência foram: 

três tentativas sem sucesso (64,8%), desconforto/dor materna (20,2%), vários motivos em 

simultâneo (14,6%) e bradicardia fetal em duas situações (0,5%). 

A multiparidade (OR2,99, IC95%1,86-4,80), a situação transversa (OR8,36, IC95%2,31-30,31) e 

a ausência de encravamento (OR12,51, IC95%2,82-55,42) foram fatores preditores de sucesso 

da VCE. Os fatores associados a insucesso foram o IMC materno superior a 30Kg/m2 (OR0,29, 

IC95%0,09-0,88), o útero tenso (OR0,04, IC95%0,006-0,33) e a cabeça fetal impalpável (OR0,19, 

IC95%0,06-0,59). O índice de líquido amniótico, a localização da placenta e do dorso fetal, a 

estimativa de peso fetal no 3º trimestre e o peso ao nascer não influenciaram o resultado da VCE 

na nossa amostra. 

 

Conclusões  

Os fatores preditores de sucesso e insucesso da manobra devem sustentar a discussão 

individualizada com cada grávida. No entanto, a VCE não deve deixar de ser proposta a todas as 

grávidas elegíveis, independentemente destes fatores prognósticos. 

 

Palavras-chave: Versão Cefálica Externa, Taxa de sucesso, Factores preditores de sucesso, 

Factores preditores de insucesso 

 



 

POP09 - HAVERÁ UTILIDADE CLÍNICA DO RÁCIO SFLT-1/ PLGF NA AVALIAÇÃO E 

ORIENTAÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA?- RESULTADOS DO HOSPITAL SENHORA DA 

OLIVEIRA, GUIMARÃES 

Ana Isabel Cunha1; Dânia Ferreira1; Elsa Pereira1; Ana Maria Andrade1; José Manuel Furtado1 

1 - Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães 

 

Introdução  

A pré-eclâmpsia (PE) é uma causa major de morbi-mortalidade materno-fetal, cujos critérios 

tradicionais de diagnóstico (hipertensão e proteinúria e/ou lesão de órgão-alvo) possuem fraca 

capacidade prognóstica. Pensa-se estar associada a disfunção placentar, verificando-se um 

desequilíbrio na produção de fatores angiogénicos. Assim, o rácio sFlt-1/PlGF constitui uma opção 

promissora no diagnóstico e prognóstico da PE. 

 

Objectivos  

Determinar a relação entre o valor do rácio sFlt-1/PlGF e a conduta clínica na gestação, parto e 

desfechos materno-fetais. 

 

Metodologia  

Estudo de coorte retrospetivo, num total de 113 grávidas, determinando-se o rácio sFlt-1/PlGF, 

entre Maio de 2015 e Julho de 2018. 

 

Resultados  

O rácio sFlt-1/PlGF foi pedido a 27 grávidas (23,9%) antes das 34s e a 86 grávidas (76,1%) após 

as 34s e os principais motivos para a sua determinação foram a suspeita ou aferição da gravidade 

de PE. 

Antes das 34s, o rácio foi positivo (≥85) em 48,1% das grávidas, sendo que 92,3% desenvolveram 

PE e 7,7% restrição de crescimento fetal (RCF) sem PE associada. A idade gestacional (IG) média 

de requisição do rácio foi 29s e a IG média do parto 31s, havendo uma correlação inversa entre o 

valor do rácio e a IG no parto. 

No grupo com rácio entre 38 e 85 (intermédio-11,1%), nenhuma das grávidas desenvolveu PE e 

no grupo com rácio<38 (negativo-40,7%), 27,3% desenvolveu PE mas nenhum recém-nascido 

(RN) foi internado na Neonatologia. 

Após as 34s, o rácio foi positivo (≥110) em apenas 15,1% e destas grávidas 84,6% desenvolveram 

PE e 7,7% RCF isolada. Naquelas com rácio intermédio (38-85), cerca de metade desenvolveram 

PE e naquelas com rácio negativo (<38), 32,5% desenvolveram PE mas nenhum RN foi internado 

na Neonatologia. 

 

Conclusões  

Tal como demonstrado em outros estudos, o rácio sFlt-1/PlGF é um forte preditor de PE e possui 

uma boa correlação com os desfechos materno-fetais, podendo constituir um excelente auxílio na 

decisão clínica. 

 

 

 



 

POP10 - ANÁLISE ANTROPOMÉTRICA DIGITAL DA EVOLUÇÃO FILOGENÉTICA DA BACIA 

FEMININA: CONTRIBUTOS PARA A COMPREENSÃO DO TRABALHO DE PARTO 

Raquel Lopes1; Diogo Casal2; Diogo Pais2; Fátima Serrano1,3 

1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa; 2 - 

Departamento de Anatomia, Nova Medical School, Lisboa; 3 - Nova Medical School, Lisboa 

 

Introdução  

A morfologia da bacia feminina é determinante para a posição na deambulação, para a regulação 

térmica e consequentemente para o dispêndio de energia e para a eficácia e segurança do 

trabalho de parto, quer para a mãe quer para o feto. Por todos estes motivos, é consensual que a 

forma da pelve está sujeita a forte pressão da seleção natural. 

 

Objectivos  

Com este estudo, com recurso a modelos digitais da pelve feminina contemporânea e de diversos 

modelos de pelve feminina de antepassados filogenéticos de Homo Sapiens Sapiens, pretendeu 

avaliar-se a variação da morfologia da pelve ao longo do tempo. 

 

Metodologia  

Os modelos da pelve feminina foram obtidos a partir de bases de dados públicas de reconstruções 

digitais a partir de restos fósseis das várias espécies. Esses modelos foram manipulados com os 

softwares Cura Ultimaker 3.0® e 3D Printer Slicer® para obter representações tridimensionais 

ilustrativas. As avaliações quantitativas foram efetuadas com o programa informático Image J®. 

 

Resultados  

Ao longo da evolução filogenética, constatou-se a mudança da morfologia geral da bacia, desde 

um padrão antropóide, longilíneo com um estreito inferior de reduzidas dimensões, nos 

hominídeos mais antigos, até à bacia mais platipelóide, proporcionalmente mais baixa e mais 

larga, do Homo sapiens e do Homo sapiens sapiens. 

 

Conclusões  

As alterações morfológicas registadas no canal de parto têm interesse não só paleoantropológico, 

mas também para a compreensão da dinâmica e constrangimentos mecânicos do trabalho de 

parto, bem como da forma como este tem influenciado as alterações na configuração da bacia 

feminina. 

 

 

 

 

 


