
Original study/Estudo original

144 Acta Obstet Ginecol Port 2015;9(2):144-146

*Interno do Internato de Obstetrícia e Ginecologia
**Chefe de Serviço de Obstetrícia e Ginecologia
***Director de Serviço de Obstetrícia e Ginecologia e Professor Catedrático

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, têm sido publicados inúmeros es-
tudos centrados no recurso à ecografia durante o

trabalho de parto, como forma de facilitar a sua abor-
dagem. Foi já descrita a sua aplicabilidade na identifi-
cação da situação, posição e variedade fetal1,2 e como
método adjuvante na determinação da des cida do mó -
vel fetal no 2º estadio do trabalho de parto3, bem como
na predição de distócia4-6. Para além destas aplicações,
foi ainda sugerida a sua utilidade na indução do traba -
lho de parto7, assim como na determinação da viabili-
dade fetal e verificação da presença de restos placen-
tários in utero após o parto. Não obs tante, não temos
conhecimento sobre se esta evidên cia científica se tem
traduzido numa alteração da prática clínica no Bloco de
Partos, que tradicionalmente exclui o recurso à
ecografia. 

Assim, pretendemos avaliar a utilização da ecografia
durante o trabalho de parto na prática clínica obstétri-
ca em Portugal, e nomeadamente, avaliar quais os con-
textos em que este método complementar de dia -
gnóstico é mais utilizado. Adicionalmente, pretende-
mos conhecer e analisar os motivos pelos quais os médi-
cos obstetras poderão eventualmente não recorrer à
ecografia na abordagem do trabalho de parto.

MÉTODOS

O estudo consistiu na análise das respostas obtidas
através de um inquérito anónimo aplicado a médicos
ins critos numa reunião nacional (promovida pela Socie -
dade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-
-Fetal) que decorreu em Abril de 2014. Foram incluí-
dos apenas médicos especialistas em Ginecologia e
Obste trícia e internos da mesma especialidade com de-
sempenho de funções regulares num Bloco de Partos 
(≥ 1 vez/semana). O questionário era anónimo, de auto-
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-preenchimento, e consistia em 6 questões de respos-
ta múltipla e fechada (Quadro I). As res postas dos par-
ticipantes foram analisadas utilizando parâmetros de
estatística descritiva com o auxílio do programa STA-
TA versão 12.1 (Stata Corp, College Station, USA).

RESULTADOS

Participaram no estudo 139 médicos, dos quais 74 es-
pecialistas e 65 internos de Ginecologia/Obs te trícia.
Quase todos os inquiridos (n=134, 96%) referiram a
disponibilidade permanente de um ecógrafo no Bloco
de Partos ou numa localização próxi ma. Contudo, ape-
nas 22 dos participantes (15%) admi tiu o recurso à
ecografia em mais de metade das mulheres internadas
no Bloco de Partos, sendo que a maioria (n=95, 68%)
referiu que a utilizava em menos de 25% das situações.
Os contextos clínicos em que foi referido o recurso à
ecografia intraparto encontram-se ilustrados na Figu-
ra 1. No que diz res peito ao recurso pouco frequente da
ecografia na determinação da posição e variedade da
apresentação fetal e avaliação da descida do móvel fe-
tal, a razão mais referida pelos participantes foi a
ausência de benefício para a prática clínica actual
(n=45, 32%). 

DISCUSSÃO

De acordo com as respostas obtidas a este questionário,
inferimos que o recurso à ecografia no Bloco de Partos

não é uma prática comum no nosso país, continuando
a ser aplicada de forma regular apenas em contextos
clínicos alheios ao trabalho de parto, como é o caso da
verificação da viabilidade fetal, avaliação da presença
de restos placentários in utero após o parto e confir-
mação da apresentação fetal. Assim, e apesar dos estu-
dos publi cados nos últimos anos evidenciando o be -
neficio da avaliação ecográfica na abordagem do traba -
lho de parto, o recurso à ecografia para a determinação
da posição e variedade da apresentação fetal e avaliação
da descida do móvel fetal foi menos referida pelos par-
ticipantes neste estudo. Contudo, ainda que pouco fre-
quente, o recurso à ecografia para a determinação da
posição do occiput fetal foi referido por quase um terço
dos participantes (27%, n=37). Este resultado está de
acordo com o que tem sido sugerido por diversos au-
tores1,2,8, que descrevem a identificação transabdomi-
nal da posição do occiput fetal como simples de obter
através da visualização de estruturas anatómicas fetais
facilmente identificáveis como as órbitas ou as estru-
turas da linha média intracranianas. Além disso, existe
ampla evidência científica de que a determinação
ecográfica da posição e variedade fetal é mais precisa do
que a avaliação digital, pelo que tem sido consensual
que o primeiro deve ser considerado o método gold
standard1,2,8,9.

O contexto clínico em que os participantes menos
referiram o recurso à ecografia foi na avaliação da des -
cida do móvel fetal (9%, n=13). Este resultado pode
traduzir o facto de não existir consenso na comunidade
médica acerca da importância da ecografia para deter-
minar o estadio da apresentação fetal e a sua progressão
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FIGURA 1. 

QUADRO I. QUESTÕES DE RESPOSTA FECHADA 
COLOCADAS AOS PARTICIPANTES NO INQUÉRITO

Questões
1. Grau de formação do médico
2. Localização do hospital
3. Existe um ecógrafo disponível no Bloco de Partos?
4. Em média, qual a frequência de casos em que é usado

o ecógrafo no Bloco de Partos?
5. Se usa regularmente o ecógrafo no Bloco de Partos,

qual o(s) motivo(s) mais frequente(s)?
6. Considerando a determinação da posição e variedade

da apresentação fetal e avaliação da descida do móvel
fetal, se não usa o ecógrafo regularmente no Bloco de
Partos, indique o(s) principal(is) motivo(s)
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no canal de parto. Para este efeito, a maioria dos autores
defende a via transvaginal e corte sagital, avaliando a
medida do ângulo de progressão, que relaciona a
posição da apresentação fetal com a sínfise púbica4,10.
Foram ainda sugeridos outros métodos de avaliação,
como a distância cabeça-períneo11 e a distância cabeça-
-sínfise12, igualmente com recurso à ecografia via
transvaginal. Estas medições ecográficas, ainda que re -
lativamente simples de obter, podem ser encaradas
como mais complexas, e as publicações a seu respeito
são ainda controversas13-16 pelo que provavelmente
serão necessários ou tros estudos que mostrem de for-
ma mais evidente o benefício da ecografia na abor-
dagem do trabalho de parto, nomeadamente como ad-
juvante na identificação da probabilidade de distócia.
O motivo mais referido pelos inquiridos para a não uti-
lização da ecografia neste contexto foi a ausência de
benefício para a prática clínica actual (n=45, 32%), o
que vai também de encontro à necessidade de melhor
evi dência clínica a este respeito.

Este é o primeiro estudo que visa objectivar a pers -
pectiva do obstetra em relação à ecografia intraparto
em Portugal. Os resultados expostos sugerem a neces-
sidade de publicação de estudos mais convincentes no
que diz respeito aos benefícios da ecografia como auxi -
liar da abordagem clínica intraparto, bem como o de-
senvolvimento de parâmetros menos complexos e me -
lhor aplicáveis à nossa prática clínica. Por outro lado,
será necessário promover esta técnica tendo em conta
as aplicações que estão à data bem estabelecidas, como
é o caso da determinação da po si ção e variedade da
apre sentação fetal, investindo por isso na formação,
com o intuito de tornar este método auxiliar de diag-
nóstico mais acessível a todos os obstetras do nosso
país.
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