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Definição

• Pródromos de trabalho de parto: 

• Fase que antecede o trabalho de parto propriamente dito, ainda com contrações irregulares e sem modificações do colo uterino.

• Fase latente do trabalho de parto:

• Primeira parte da fase de dilatação, contrações já regulares, pelo menos a cada 5 minutos e que já induzem modificações no colo 
uterino.

• Fase ativa do trabalho de parto

• 2° período do trabalho de parto ou fase da descida

• 3° período ou dequitação

• 4° período
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Trabalho de parto

• Curva de Friedman 1959:

• 1° gráfico propondo fases distintas 

para o trabalho de parto.

• Previa trabalhos de parto mais rápidos,

com maior velocidade de dilatação.

• Ainda utilizado como parâmetro em 

muitos países.



Trabalho de parto

• Curva de Zhang:

• Estudo retrospectivo realizado em 2010

• Avaliadas 64.415 mulheres nulíparas

com gravidez única

• Partos vaginais sem intercorrências 

fetais ( apgar no 5° min > ou = 6 )

• Cerca de 45% das mulheres receberam ocitocina e 

80% tiveram analgesia de parto.



• Conclusão:

• O risco de hemorragia que precise de
histerectomia ou transfusão, rotura uterina,
complicações anestésicas, choque, parada
cardíaca, insuficiência renal aguda, ventilação
mecânica, sepse, tromboembolismo e
hematoma da ferida operatória é 3 vezes maior
na cesariana do que no parto vaginal ( 2,7 x
0,9% ).



Riscos associados ao internamento precoce

• Conclusão:

• Taxa de cesarianas: 6,7 x 14,2%

• Maior numero de diagnósticos de parada da fase 
ativa  ( OR 2.2 )

• Maior uso de ocitocina ( OR 2.3 )

• Coleta de sangue do escalpe fetal para avaliação 
do PH ( OR 2.2 )

• Amniotomia ( OR 2.7 )

• Não teve diferença nos partos vaginais 
operatórios, hemorragia pós parto, intubação 
fetal e infecção puerperal
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Conclusão

• O internamento precoce de gestantes de baixo risco em pródromos ou

fase latente do trabalho de parto acarreta intervenções

desnecessárias e muitas vezes danosas as pacientes. Avaliação do

bem estar fetal com cardiotocografia, avaliação da dilatação do colo

uterino e o acolhimento da paciente no momento da consulta de
emergência são fundamentais para que tanto o médico, como a

gestante, tenham segurança na decisão que será tomada.



Muito Obrigado!


