
revisão

Resumo Define-se indução do parto como o início artificial do trabalho de parto. A 

necessidade de interrupção da gravidez é caracterizada como problema obstétrico complexo que depende das 

indicações, contraindicações e pré-requisitos. Os métodos para indução do parto são classificados em mecânicos 

e farmacológicos. Foi feita revisão da literatura por meio de consulta ao SciELO, LILACS, Medline/Pubmed e 

Biblioteca Cochrane. Foram selecionados os estudos de maior evidência científica (grau de recomendação B ou 

A da Associação Médica Brasileira). O trabalho aborda o tema sob três aspectos: assistência, quando é proposta 

a associação de isoprostol para amadurecimento do colo uterino, quando necessário, e ocitocina para estimular 

a contração uterina; ensino com ênfase na disseminação do conhecimento no meio acadêmico e leigo, uma vez 

que a aceitação por parte do médico e da paciente é fundamental para a prática do método; e pesquisa, com 

a estimulação de respostas a diversas perguntas ainda pendentes. Para respondê-las, dada a complexidade do 

tema, um grupo de estudos da Colaboração Cochrane elaborou um protocolo geral para revisão sistemática dos 

métodos de indução do parto, que vem sendo aplicado a cada método e analisado por subgrupos, de acordo 

com as características clínicas das pacientes.

Abstract Labor induction is defined as its artificial start. The need for the interruption 

of pregnancy is characterized as a complex obstetrical situation, involving indications, contraindications and 

preconditions. The methods used in the induction of labor were classified as mechanical ou pharmacological. A 

search in literature was made in SciELO, LILACS, Medline/Pubmed and Cochrane Library. The studies with the 

strongest scientific evidence (level B ou A, classified by the Brazilian Medical Association) were selected for further 

analysis. The theme was studied from three different aspects: medical care with the association of misoprostol 

for cervical ripening with oxytocin to stimulate uterine contractions; teaching with emphasis on the education 

for the medical students and the general public, considering that the practice depends on the acceptance of 

the method by the doctors and the patients; and research, with stimulation to answers to several questions that 

were still not clear.. A study group was formed at the Cochrane Collaboration and, due to the complexity of 

the subject, a general protocol was prepared to systematically review the methods for induction of labor and 

analyzed by subgroups, considering the patients’ clinical characteristics.
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Introdução

A indução do parto é o início artificial do trabalho de par-

to. O tema é antigo e, ao mesmo tempo, atual, justificando 

diretrizes, dentre outras, do Colégio Britânico de Obstetras e 

Ginecologistas em 2008 e do Colégio Americano de Obstetras 

e Ginecologistas em 2009, além de 13 novas ou atualizadas 

revisões da Biblioteca Cochrane a partir de 2005. O estudo se 

restringiu à gravidez com feto vivo, uma vez que a indução na 

vigência do óbito fetal foi objeto de recente revisão.

O trabalho de parto iniciado espontaneamente deve ser con-

siderado como síndrome composta pelos seguintes elementos: 

apagamento do colo, dilatação cervical, formação da bolsa das 

águas, emissão de mucosidades e contrações uterinas. O apaga-

mento do colo é tempo preliminar da dilatação nas primíparas 

e concomitante nas multíparas, seguido da dilatação por efeito 

das contrações uterina. Qualquer método que pretenda induzir 

o parto deveria levar em consideração esses parâmetros.

Diante da necessidade de interrupção da gravidez (paciente 

fora do trabalho de parto), o obstetra depara-se com um colo 

uterino não apagado, o que dificulta a dilatação, tanto maior 

quanto menor a idade gestacional, na dependência da sensibi-

lidade da fibra uterina à ocitocina. Nos Estados Unidos, o 

Misoprostol só foi admitido como substância indutora do parto 

a partir do ano 2000, mesmo com o aval do Colégio Americano 

de Ginecologistas e Obstetras desde 1995.

No Brasil, apesar do trabalho pioneiro de Mariani Neto (1987), 

houve grande dificuldade da adoção do uso da prostaglandina 

pela não disponibilidade da substância, já que o laboratório far-

macêutico que a produzia temia sua identificação como produto 

abortivo, proibido pela legislação brasileira. No momento, existe 

uma tentativa do Ministério da Saúde de estimular a indução 

do parto como opção para a cesárea eletiva, medida que hoje se 

torna viável pela disponibilidade do Misoprostol fabricado no 

Brasil e de formulações adequadas para a indução do trabalho 

de parto. O Ministério da Saúde tem estimulado a prática da 

indução do parto, incluindo-a no seu manual sobre parto, aborto 

e puerpério. A FEBRASGO também o faz no seu manual de 

orientação ao parto.

O estado do colo uterino é fundamental para a indução e 

a evolução do trabalho de parto. É clássico o Índice de Bishop 

(1964), que avalia as características e atribui uma pontuação de 

valor prognóstico para o êxito da indução do trabalho de parto, 

sendo favorável quando acima de 9 (Tabela 1).

Indicações: eletivas / terapêuticas 

As indicações de indução do trabalho de parto podem ser 

classificadas em eletivas ou terapêuticas. São eletivas aquelas 

da conveniência do médico ou da paciente. Por outro lado, as 

indicações terapêuticas são decorrentes do maior risco fetal pela 

permanência no útero, podendo ocorrer devido aos anexos fetais, 

como a rotura prematura das membranas ovulares (RPMO) 

ou infecção ovular; ao próprio feto (macrossomia, crescimen-

to intrauterino restrito); às intercorrências clínicas maternas 

(hipertensão, diabetes, nefropatias e pneumopatias); e à idade 

gestacional (gravidez prolongada).

Contraindicações: maternas, fetais, uterinas

São as mesmas para o parto vaginal por razões maternas, 

uterinas e fetais. Pode-se citar: maternas (eclampsia, herpes 

genital); uterinas (câncer cervical invasivo, cicatriz uterina 

por miomectomia, cesariana ou rotura uterina prévia); fetais 

(apresentações anômalas, desproporção céfalo-pélvica, seja por 

vício pélvico ou macrossomia além de limites aceitáveis como, 

por exemplo, feto com peso estimado de 5.000 g, feto em sofri-

mento crônico e anomalias fetais) e placentárias (descolamento 

prematuro da placenta e inserção viciosa da placenta).

Pré-requisitos

Antes de iniciar a indução do trabalho de parto devem ser 

avaliados: idade gestacional (cuidado com indução indevida 

em prematuros), estado do colo uterino (Índice de Bishop para 

considerar a necessidade de amadurecimento do colo uterino) e 

do corpo (presença de cicatriz), exame pélvico e apresentação fetal 

(descartar desproporção céfalo-pélvica e apresentação anômala), 

Tabela 1 – Avaliação da condição do colo uterino (Índice de Bishop, 1964) 

Elemento
Pontuação Dilatação (cm) Apagamento (%) Altura     (-3 a +2) Consistência cervical Posição do colo
0 Fechado 0-30 -3 Firme Posterior

1 1-Feb 40-50 -2 Média Central

2 3-Apr 60-70 -1 Macia Anterior

3 ≥5 ≥80 3 – –

Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gistrstrap III LC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics. Induction of Labor. Chapter 22, p. 500-10. In: Williams Obstetrics. 23rd edition. McGraw-Hill. 
New York, 2010. 
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estado das membranas (íntegras ou rotas, quando aumenta o 

risco de infecção ovular), bem-estar fetal (só induzir com feto 

em boas condições), anomalias fetais (se compatíveis ou não 

com a vida extrauterina) e documentação médica, incluindo 

consentimento informado.

Métodos

Pode-se classificar os métodos de indução do parto em me-

cânicos (cirúrgicos) ou farmacológicos (clínicos). Os primeiros 

implicam na utilização de manobras e dispositivos para a indução, 

e aqui são incluídos cateteres transcervicais, dilatadores cervi-

cais higroscópicos (laminária), infusão salina extra-amniótica, 

descolamento das membranas e amniotomia.

O segundo grupo inclui o uso de substâncias que atuam sobre 

o útero (colo e corpo). O efeito sobre o colo uterino manifesta-se 

pela alteração dos elementos que compõem o Índice de Bishop 

(que avalia o amadurecimento do colo), e sobre o corpo uterino, 

pelo desencadeamento de contrações uterinas. Atualmente são 

utilizadas com esse fim a ocitocina e as prostaglandinas, em 

especial o Misoprostol (prostaglandina E1).

Complicações

A indução do parto não é procedimento inócuo. Podem 

ocorrer como complicações maternas: infecção uterina, rotura 

uterina (mesmo em útero sem cicatrizes), intoxicação hídrica 

e até mesmo o óbito materno. O feto também corre risco pela 

infecção uterina, que depende do tempo de bolsa rota (mesmo 

espontânea) e/ou pela manipulação uterina, quando do uso de 

métodos cirúrgicos. Mesmo os métodos clínicos têm seu risco 

pela atividade uterina aumentada ou desordenada, podendo 

levar ao sofrimento fetal, sendo que todas as condições podem 

causar o óbito fetal. 

O trabalho tem como objetivo rever, de forma sistematizada, 

a literatura sobre indução do trabalho de parto com feto vivo. 

Metodologia da revisão da literatura

Foram utilizadas as seguintes bases de dados bibliográficos: 

SciELO, LILACS, Medline/Pubmed e Biblioteca Cochrane. 

Como estratégia de busca utilizou-se a expressão “indução 

do parto” na SciELO e na LILACS. Na Medline/Pubmed foi 

solicitada a expressão labour induction, tendo sido identificado o 

termo MeSH “LABOR, INDUCED” . Na Biblioteca Cochrane 

foram identificados os termos “induction of labour” e “induction” 

associado a “reviews”.

Foram identificados seis artigos na SciELO; 80 artigos na 

LILACS, dos quais 35 tratavam de indução do parto em humanos; 

262 referências na Medline/Pubmed nos últimos dez anos, com 

27 revisões; e duas revisões sistemáticas na Biblioteca Cochrane 

identificadas sob o termo “induction of labour”. Porém, quando a 

pesquisa foi feita em toda a página, o termo “induction” associado 

a “reviews” retornou 129 revisões sistemáticas. Isso se deve à 

constituição, em 2000, de um grupo de estudos na Colaboração 

Cochrane, em parceria com o Colégio Britânico de Obstetras e 

Ginecologistas, para o estudo da indução do trabalho de parto. 

Já naquela época foram identificados 700 ensaios clínicos sobre 

o assunto. Os estudos foram continuados com a aplicação de um 

protocolo geral a cada objetivo e serviram de base para a atua-

lização das revisões sistemáticas e da diretriz daquele Colégio 

sobre indução do parto em 2001 e 2008.

Dada a extensão da literatura, utilizamos como critérios 

de inclusãoo período ,trabalhos publicados nos últimos dez 

anos, e o tipo de trabalho – as revisões sistemáticas (a maioria 

da Biblioteca Cochrane) e as diretrizes do Colégio Americano 

de Obstetras e Ginecologistas (ACOG) e do Real Colégio de 

Obstetras e Ginecologistas (RCOG). Excluímos os demais 

trabalhos pela menor evidência científica e pela limitação de 

espaço, considerando que os trabalhos acima já atendiam ao 

objetivo do estudo.

Discussão

Foi utilizada a classificação proposta pela Associação Médica 

Brasileira (AMB) para a classificação dos trabalhos, disponível 

no site http://www.amb.org.br.

A discussão será dividida em dois tópicos: o primeiro anali-

sando os métodos de indução do parto, e o segundo considerando 

as indicações. 

Métodos

Métodos mecânicos

Na literatura brasileira, a partir de 2000, foram encontradas 

algumas revisões sobre indução do parto. Na primeira (2000), 

os autores concluíram pela utilização do Misoprostol para 

amadurecimento do colo uterino com Índice de Bishop baixo, 

complementado pela ocitocina. Já quando o Índice de Bishop 

era alto, optaram pelo descolamento do polo inferior do ovo, 

associado ou não à ocitocina, e seguido da amniotomia oportu-

namente. Uma segunda revisão (2005) chama a atenção para a 

posição da FEBRASGO e do Ministério da Saúde estimulando o 

uso do Misoprostol nos centros obstétricos de referência na dose 
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de 25 mcg a cada seis horas em gestações a termo com feto vivo 

para indução do trabalho de parto. O objetivotambém era o de 

diminuir o número de cesáreas1(A). Outros autores abordaram 

indicações específicas, como a pós-maturidade, problemas como o 

amadurecimento do colo2(A) ou, ainda, o antecedente de cesaria-

na, tendo os autores concluído que ambas as condutas (cesariana 

de repetição ou indução do parto) associam-se com benefícios e 

danos. No plano internacional, a evidência disponível em 2006 

decorria de estudos não randomizados, havendo necessidade 

destes para fornecer maior grau de evidência3(A).

 O protocolo geral elaborado pelo grupo de estudos da Cola-

boração Cochrane inicialmente definiu os desfechos clinicamente 

relevantes para ensaios clínicos sobre amadurecimento do colo e 

indução do parto, que orientaram séries de revisões sistemáticas 

a partir de 2001. 

Em seguida, foram listados 22 métodos que podem ser 

comparados ao placebo ou ao não-tratamento. Para evitar dupli-

cidade, cada método foi comparado somente com os anteriores na 

seguinte lista: prostaglandina vaginal, prostaglandina intracer-

vical, ocitocina intravenosa, amniotomia, amniotomia associada 

à ocitocina intravenosa, misoprostol vaginal, misoprostol oral, 

métodos mecânicos, incluindo cateter de Foley extra-amniótico, 

descolamento das membranas, prostaglandina extra-amniótica, 

prostaglandina intravenosa, prostaglandina oral, mifepristona, 

estrogênios, corticosteroides, relaxina, hialuronidase, óleo de 

castor, acupuntura, estimulação do mamilo, coito, métodos 

homeopáticos e misoprostol bucal ou sublingual.

Posteriormente, as revisões primárias foram analisadas de 

acordo com os subgrupos: cesariana prévia, nuliparidade ou 

multiparidade, membranas íntegras ou rotas, colo favorável, 

desfavorável ou não definido, cuja combinação formou seis 

revisões secundárias. 

Aplicando o protocolo geral aos métodos mecânicos, foram 

selecionados 45 estudos, distribuídos pelas revisões a seguir.

1. Qualquer método mecânico versus placebo/não-tratamento

 Somente um estudo com 48 pacientes relatou parto vaginal 

não atingido em 24 horas (69% com métodos mecânicos 

versus 77% com placebo/não-tratamento; RR=0,90; IC=0,64-

1,26). Não foi relatada hiperestimulação com alteração da 

frequência cardíaca fetal (FCF) e não houve diferença no risco 

de cesariana (34% em ambos os grupos em seis estudos com 

416 participantes).

2. Qualquer método mecânico versus prostaglandina intrava-

ginal

 Somente um estudo comparou infusão salina extra-amniótica 

com prostaglandina E2 por via vaginal com 109 pacientes, 

relatando parto vaginal não desencadeado em 24 horas, com 

probabilidade maior para o método mecânico (73 versus 

42%, RR=1,74; IC=1,21-2,49). Houve redução do risco 

de hiperestimulação com alteração da FCF quando usado o 

método mecânico (0 versus 6%, RR=0,14; IC=0,04-0,53) 

e sem alteração da FCF (RR=0,26; IC=0,13-0,54). Doze 

estudos relataram o risco de cesariana, que foi igual nos dois 

grupos (25 versus 21%, RR=1,21; IC=0,94-1,56).

3. Qualquer método mecânico versus prostaglandina intracer-

vical

 Somente um estudo (com 100 pacientes) relatou parto va-

ginal não atingido em 24 horas (68 versus 40%, RR=1,70; 

IC=1,15-2,5). Houve uma redução estatisticamente não 

significativa no risco de hiperestimulação com alteração 

da FCF (0 versus 1%, RR=0,21; IC=0,04-1,20). O risco de 

cesariana (12 ensaios, 1.614 mulheres) foi de 28 versus 25% 

(RR=1,13; IC=0,96-1,32) e o de parto vaginal operatório 

em seis estudos com 646 mulheres foi de 14% em ambos 

os grupos (RR=1,01; IC=0,70-1,47). 

4. Qualquer método mecânico versus misoprostol

 Quatro estudos (com 618 mulheres) usaram como Grupo 

Controle o misoprostol vaginal. Parto vaginal não ocorrido 

em 24 horas foi relatado em dois estudos (234 mulheres) 

sem diferença estatística (34 versus 30%, RR=1,15; IC=0,80-

1,66). O risco de hiperestimulação com alteração da FCF 

foi menor com métodos mecânicos (4 versus 9%, RR=041; 

IC=0,20-0,87) enquanto o risco de cesariana foi similar nos 

dois grupos (27 versus 22%, RR=1,22; IC=0,93-1,61).

5. Qualquer método mecânico versus ocitocina;

 Quatro estudos (com 198 mulheres) foram realizados, mas 

nenhum forneceu dados para avaliar o risco de não ocorrência 

de parto vaginal em 24 horas. Entretanto, o risco de cesa-

riana foi menor com os métodos mecânicos (17 versus 32%, 

RR=0,55; IC=0,33-0,91) e o risco de hiperestimulação sem 

alteração da FCF não foi significativo (RR=0,50; IC=0,05-

5,22).

6. Laminária

 Cinco estudos compararam a laminária ao placebo ou ao 

não-tratamento. Não houve evidência do aumento do risco 

de cesariana com uso da laminaria (RR=0,98; IC=0,74-

1,30). Nove estudos comparam a laminária com qualquer 

prostaglandina, sendo similar o risco de cesariana entre os 

grupos (RR=1,15; IC=0,95-1,39). O risco de hiperesti-

mulação com alteração da FCF foi maior com a laminária 

(RR=0,15; IC=0,04-0,48). Dois estudos compararam a 

laminária com a ocitocina, com risco similar de cesariana. 

Um estudo comparou a lamiária associada à ocitocina versus 

ocitocina isolada sem evidência de benefício. Dois estudos 
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compararam a laminária com a infusão salina extra-amniótica 

sem diferença nos desfechos.

7. Cateter com balão

 Somente um estudo comparou o cateter com nenhum tra-

tamento, sem evidência de alteração no risco de cesariana 

(RR=1,17; IC=0,47-2,92). Onze estudos compararam o cateter 

à prostaglandina com risco maior de cesariana (RR=1,09; 

IC=0,89-1,33), sendo menor o risco de hiperestimulação 

com alteração da FCF quando comparado com qualquer 

prostaglandina (RR=0,08; IC=0,01-0,55), embora tenha 

sido relatado em apenas um estudo. O risco de hiperestimu-

lação sem alteração da FCF foi maior com cateter (RR=2,47; 

IC=0,91-6,70), embora o risco de hiperestimulação com 

alteração da FCF tenha sido maior com prostaglandina 

(10 em 40 com prostaglandina versus nenhum no grupo do 

cateter). O risco de não ocorrência do parto vaginal em 24 

horas foi maior com o cateter (RR=1,51; IC=1,16-1,98). 

Dois estudos compararam o cateter com a ocitocina, sendo 

menor o risco de cesariana no grupo do cateter (RR=0,43; 

IC=0,22-0,83). Quatro estudos compararam o cateter 

associado à prostaglandina versus prostaglandina isolada, 

com redução da probabilidade de parto cesáreo (RR=0,32; 

IC=0,12-0,82).

8. Infusão extra-amniótica

 Quatro estudos (677 mulheres) compararam a infusão extra-

amniótica com qualquer prostaglandina, observando-se 

aumento do risco de não ocorrência do parto vaginal em 24 

horas (57 versus 42%, RR=1,33; IC=1,02-1,75). O risco de 

cesariana foi maior no grupo da infusão extra-amniótica (31 

versus 22%, RR=1,48; IC=1,14-1,90). A hiperestimulação 

com alteração da FCF foi similar nos dois grupos (RR=0,66; 

IC=0,30-1,46).

Em resumo, os autores concluem que a evidência é insufi-

ciente para avaliar a efetividade dos métodos mecânicos contra 

placebo/não-tratamento em termos de probabilidade de parto 

vaginal em 24 horas. O risco de hiperestimulação foi menor 

quando comparado às protaglandinas (intravaginal, intracer-

vical ou misoprostol). Em mulheres com colo desfavorável, o 

amadurecimento do colo com métodos mecânicos parece ser 

mais efetivo do que a indução com ocitocina. Não há evidência 

para justificar o uso de infusão extra-amniótica. As vantagens 

desses métodos são sua grande disponibilidade e o baixo cus-

to dos dispositivos, especialmente os cateteres com balão. O 

armazenamento e a preservação de dispositivos mecânicos são 

menos problemáticos do que os da prostaglandina E2, que deve 

ser mantida em baixa temperatura. Entretanto, deve-se dar 

atenção especial às contraindicações (inserção baixa da placen-

ta) na introdução desses dispositivos. Considera-se, ainda, que 

há necessidade de estudos com tamanho amostral maior para 

esclarecer as dúvidas atuais4(A).

No grupo dos métodos mecânicos mereceram atenção especial 

o descolamento das membranas e a amniotomia. O descolamento 

das membranas é uma técnica simples que consiste na introdução 

de um dedo no colo uterino e descolamento do polo inferior do 

ovo. O procedimento estimula a produção de prostaglandina 

e pode ser realizado em regime ambulatorial. Pode reduzir a 

duração da gravidez e funciona como tempo preparatório para 

uso de ocitocina, prostaglandina ou amniotomia.

Foram incluídos 22 ensaios com 2.797 mulheres, 20 com-

parando o descolamento com nenhum tratamento, três estudos 

comparando o descolamento com prostaglandina e um com-

parando o descolamento com a ocitocina (o total ultrapassa 22 

porque dois ensaios relataram mais do que uma comparação). 

No último, o risco de cesariana foi similar entre os grupos 

(RR=0,90; IC=0,70-1,15). 

Em relação ao descolamento das membranas realizado como 

política geral para mulheres com gravidez a termo, observou-se 

redução do risco da continuação da gravidez além da 41ª semana 

(RR=0,59; IC=0,46-0,74) e além da 42ª semana (RR=0,28; 

IC=0,15-0,50). O number need ed to treat (NNT – número de 

pacientes a tratar para evitar um prolongamento) foi 8, não tendo 

havendo diferença de risco de infecção materna nem fetal.

Estudos comparando o descolamento com prostaglandinas 

são de tamanho amostral pequeno e não permitiram conclusões. 

Foram estudados cinco desfechos primários (parto vaginal não 

ocorrido em 24 horas; hiperestimulação uterina com alteração 

da FCF; ocorrência de cesariana; morbidade neonatal grave ou 

neomortalidade; e desfechos secundários através de medidas de 

efetividade – estudo do colo após 12 a 24 horas, necessidade de 

ocitocinae complicações em número de 17). 

Os autores concluíram que o uso rotineiro do descolamento 

das membranas a partir da 38ª semana de gravidez não tem evi-

dência de produzir benefícios clinicamente significativos5(A).

Amniotomia

A prática da amniotomia começa com sua contestação prin-

cipalmente por duas razões: o tempo que pode demorar para 

desencadear o trabalho de parto e o risco de infecção uterina 

dependem do tempo de rotura das membranas. A amnitomia 

isolada foi objeto de dois ensaios, incluindo 50 e 260 mulheres. 

Não foi possível tirar conclusão da comparação entre a amniotomia 

isolada versus a falta de intervenção e a amniotomia isolada versus 
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prostaglandina intracervical. Um ensaio comparou a amniotomia 

isolada e a prostaglandina intravaginal em pacientes com colo 

favorável e encontrou um aumento significativo na necessidade 

de complementação com ocitocina no grupo da amniotomia 

isolada (44 versus 15%, RR=2,85; IC=1,82-4,46), o que deve 

ser visto com reserva por ser o resultado de um único centro. A 

revisão concluiu que faltam dados sobre o real valor da amnio-

tomia isoladamente como método de indução do parto, ainda 

mais quando já dispomos de agentes farmacológicos que não 

apresentam os mesmos inconvenientes6(A).

A associação da amniotomia à ocitocina intravenosa foi re-

visada em 17 ensaios incluindo 2.566 mulheres. A amniotomia 

associada à ocitocina comparada à amniotomia isolada reduziu 

o risco de cesariana (RR=0,87; IC=0,001-0,49), o que, entre-

tanto, foi o resultado de apenas um ensaio com 100 mulheres. 

Como resultado secundário, a associação comparada ao placebo 

teve efeito protetor contra parto vaginal operatório (RR=0,18; 

IC=0,05-0,58). A hemorragia pós-parto foi mais frequente na 

associação quando comparada à prostaglandina vaginal (RR=5,5; 

IC=1,26-24,07). Os autores concluíram que a revisão não apre-

sentou evidência suficiente para sua recomendação, apesar da 

suposição de que a combinação de dois métodos pudesse apre-

sentar melhor resultado. Caso a intenção seja continuar com seu 

uso, é importante comparar a efetividade e a segurança desses 

métodos e definir em que circunstâncias pode haver preferência 

de um sobre o outro7(A). 

Métodos farmacológicos

Ocitocina 

O uso da ocitocina é o procedimento mais usado em todo o 

mundo para indução do parto. Tem sido usada isoladamente ou 

associada a outros métodos farmacológicos ou não-farmacológicos. 

Antes da introdução das prostaglandinas, a ocitocina era utilizada 

também para o amadurecimento do colo uterino. Nos países 

desenvolvidos, a ocitocina é usada principalmente na rotura 

prematura das membranas ovulares (RPMO), espontânea ou 

artificial (amniotomia). Nos países em desenvolvimento, com 

altas taxas de HIV, o uso da ocitocina com membranas íntegras 

para amadurecimento e indução do parto merece análise mais 

cuidadosa, pelo risco de transmissão vertical do HIV.

A rotura prematura das membranas ovulares (RPMO) a 

termo pode ser conduzida por conduta expectante ou cesariana 

eletiva, mas não está claro qual das condutas (expectante ou 

intervencionista) é a melhor, tendo sido objeto de revisão sis-

temática na qual se procurou comparar a conduta expectante 

e a antecipação do parto. Foram selecionados 12 ensaios com 

6.814 mulheres, tendo sido observado que não houve diferença 

no risco de cesariana (RR=0,94; IC=0,82-1,08) ou de parto va-

ginal operatório (RR=0,98; IC=0,84-1,16, este em sete ensaios 

com 5.511 mulheres). O risco de corioamnionite foi menor no 

grupo da intervenção em relação ao grupo da conduta expectante 

(RR=0,74; IC=0,56-0,97, nove ensaios com 6.611 mulheres), 

não sendo observada diferença entre a ocitocina (RR=0,74; 

IC=0,51-1,07) e a prostaglandina (RR=0,77; IC=0,49-1,22); 

observou-se maior heterogeneidade no subgrupo dos ensaios que 

estudaram a ocitocina. Outro problema a considerar é o NNT, 

que foi de 50, ou seja seriam necessárias 50 intervenções para 

evitar um caso de corioamnionite. Foi menor também o risco de 

endometrite (RR=0,30; IC=0,12-0,74, quatro ensaios com 445 

mulheres, sendo que três dos ensaios compararam a ocitocina 

com a conduta expectante). Não houve diferença na infecção 

neonatal (RR=0,83; IC=0,61-1,12, nove ensaios com 6.406 

recém-nascidos). Entretanto, menos recém-nascidos do grupo 

da intervenção necessitaram de cuidados intensivos ou unidade 

especializada (RR=0,72; IC=0,57-0,92, NNT=20, cinco ensaios 

com 5.679 recém-nascidos). Na verdade, a intervenção foi a indu-

ção do parto em 87% das pacientes submetidas à antecipação do 

parto e em 13% a cesariana eletiva. Por outro lado, as pacientes 

submetidas à conduta expectante tiveram seu parto induzido 

em 22% na média dos estudos, com uma variação de 18 a 45%, 

na dependência dos critérios de cada serviço. Concluiu-se que 

a intervenção (com prostaglandina ou ocitocina, sem diferença 

entre as duas) reduz o risco de infecção materna, não aumenta o 

risco de cesariana ou de parto vaginal operatório e, em relação ao 

recém-nascido, foi menor a necessidade de cuidados intensivos. 

Entretanto, considerando-se a diferença entre as condutas, os 

autores alertam que a paciente deve ser informada dos riscos e 

participar da decisão pela conduta8(A).

Outra revisão estudou a ocitocina intravenosa isolada para 

amadurecimento do colo uterino e indução do parto e foram 

incluídas pacientes no terceiro trimestre da gravidez com feto 

vivo. As comparações primárias foram: ocitocina intravenosa 

versus placebo/conduta expectante; ocitocina intravenosa versus 

prostaglandina vaginal; e ocitocina intravenosa versus prosta-

glandina intracervical.

A revisão da ocitocina versus a conduta expectante incluiu 26 

ensaios e 6.660 mulheres. Como desfecho primário, foi observado que 

a ocitocina reduziu a taxa de insucesso de parto vaginal em 24 horas 

(8,3 versus 54%, RR=0,16; IC=0,10-0,25), mas a taxa de cesariana 

foi aumentada (10,4 versus 8,9%, RR=1,17; IC=1,01-1,36). Não 

houve dados suficientes para avaliar a morbimortalidade materna e 

perinatal. Como desfecho secundário, foi observado que não houve 

aumento da hiperestimulação pelo uso da ocitocina, e houve apenas 
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um caso de rotura uterina no Grupo Controle. Não houve diferença na 

taxa de parto operatório vaginal, líquido meconial tinto de mecônio, 

índice de Apgar <7 com 5 minutos, internação em UTI neonatal, 

hemorragia pós-parto, taxa de corioamnionite ou de endometrite, 

mas o uso de antibiótico foi reduzido com a indução pela ocitocina 

(8,6 versus 13,0%, RR=0,69; IC=0,57-0,85). A infecção neonatal 

foi menor com a indução pela ocitocina (1,5 versus 2,4%, RR=0,63; 

IC=0,43-0,91), bem como o uso de antibióticos pelo recém-nascido 

(8,6 versus 13,0%, RR=0,69; IC=0,57-0,85). 

A revisão da ocitocina isolada versus prostaglandina va-

ginal incluiu 27 ensaios e 4.649 mulheres. Como desfecho 

primário, observou-se que a ocitocina esteve associada a um 

aumento a taxa de insucesso de parto vaginal em 24 horas (52 

versus 28%, RR=1,85; IC=1,41-2,43), independentemente 

do estado das membranas, mas não houve diferença na taxa 

de cesariana (11,4 versus 10%, RR=1,12; IC=0,95-1,32). 

Como desfecho secundário, a ocitocina esteve associada ao 

aumento do risco de colo desfavorável em 24-48 horas (25,1 

versus 9,4%, RR=2,47; IC=1,42-4,33). Entretanto, o risco de 

corioamnionite foi menor com a ocitocina (3,7 versus 5,5%, 

RR=0,66; IC=0,47-0,92).

A revisão da ocitocina isolada versus prostaglandina intra-

cervical incluiu 13 ensaios e 1.244 mulheres. Como desfecho 

primário, a ocitocina esteve associada a um aumento de insu-

cesso do parto vaginal em 24 horas (51 versus 35%, RR=1,49; 

IC=1,12-1,99). Considerando o subgrupo de colo desfavorável, 

independentemente do estado das membranas, a taxa de cesariana 

foi maior (19 versus 13,1%, RR=1,42; IC=1,1-1,82) com a oci-

tocina. Como desfecho secundário, o risco de colo desfavorável 

em 24-48 horas foi maior com a ocitocina (29,5 versus 3,8%, 

RR=7,24; IC=3,04-17,25).

No geral, a comparação da ocitocina isolada com a prostaglan-

dina intravaginal ou intracervical mostrou que a prostaglandina 

tem mais benefício do que a ocitocina isolada. Entretanto, em 

portadoras de bolsa rota, ambas as intervenções provavelmente 

são igualmente eficazes, tendo vantagens e desvantagens, e em 

relação a pacientes com bolsa íntegra não há informação suficiente 

para fazer uma recomendação9(A).

Ocitocina associada à amniotomia

Faltam dados sobre a efetividade e a segurança da associação 

da amniotomia e ocitocina intravenosa, não sendo possível, por-

tanto, fazer recomendação clínica. Embora fosse possível supor 

que a associação dos métodos pudesse melhorar os resultados, 

isso não ocorreu. Talvez algumas circunstâncias a serem ainda 

estudadas pudessem se beneficiar da proposta10(A). 

Prostaglandinas

As prostaglandinas têm sido estudadas por diferentes vias, como 

a extra-amniótica, intracervical, intravaginal e intravenosa.

Em relação à via extra-amniótica, foi utilizada para o 

amadurecimento do colo e da indução do parto. Essa via tem 

a desvantagem de ser invasiva, e não se mostrou superior aos 

demais métodos. Em parte, as conclusões ficam prejudicadas 

pelo pequeno tamanho amostral dos estudos e a multiplicidade 

de comparações feitas. Ao longo do tempo, essa via foi sendo 

abandonada em favor de outras formas de administração11(A). 

Prostaglandina por via oral

Tem a vantagem de não ser invasiva, porém, causou efeitos 

colaterais gastrointestinais importantes (vômitos), o que a deixou 

em desvantagem em relação aos demais métodos. Não houve 

vantagem clara da prostaglandina oral sobre outros métodos de 

amadurecimento do colo ou indução do parto12(A). 

Prostaglandina por via intravenosa

Ela é mais eficiente do que a ocitocina para a indução do 

parto, mas sua vantagem é neutralizada pelos efeitos colaterais 

maternos (náuseas e vômitos) e fetais (hiperestimulação uterina). 

Além disso, ela é mais cara que a ocitocina13(A). 

Prostaglandina por via vaginal

Por essa via foram estudadas as prostaglandinas E2 e F2a. As 

taxas de parto vaginal com a prostaglandina E2 foram superiores 

ao placebo ou não-tratamento, tendo havido, entretanto, maior 

frequência de hiperestimulação uterina com alteração da frequência 

cardíaca fetal. As taxas de parto vaginal com a prostaglandina 

F2a foram similares às do placebo, porém, a necessidade de 

estimulação do parto com ocitocina foi menor. Assim, além de 

não haver evidência de maior efetividade, as prostaglandinas 

por via vaginal ainda esbarram no custo14(A). 

Prostaglandina por via intracervical

A prostaglandina E2 intracervical comparada ao placebo 

mostrou redução do risco de cesariana, mas que não foi esta-

tisticamente significativa, o que ocorreu somente no subgrupo 

de pacientes com membranas íntegras e colo desfavorável. 

Houve aumento de hiperestimulação uterina com aumento de  

frequência cardíaca fetal, embora não significativa. Considerando 

o subgrupo, mostrou-se superior ao placebo. Quando comparada 

à via vaginal, entretanto, esta se mostrou superior quanto à taxa 

de parto vaginal em 24 horas, não tendo havido diferença quanto 

à hiperestimulação uterina e à frequência cardíaca fetal15(A). 
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Misoprostol 

O Brasil tem estudos desde as fases iniciais da aplicação 

clínica no amadurecimento do colo uterino e indução do parto 

em que os autores compararam o misoprostol ao placebo em 

ensaio clínico randomizado e duplo cego, tendo observado 

87,5% de eficácia com o misoprostol e 21,1% com o placebo. 

Outros autores compararam a ocitocina e o misoprostol, tecendo 

como consideração final que, de acordo com a literatura até a 

época (2002), o melhor agente para o amadurecimento do colo 

uterino e indução do parto ainda não estava definido, sendo 

que a ocitocina é eficaz para a indução do parto, mas não é 

satisfatória para o amadurecimento do colo. Já o misoprostol é 

eficaz no amadurecimento do colo, mas ainda persistem dúvidas 

sobre sua segurança que não impediram terceiros de advogarem 

o uso do misoprostol, apenas recomendando cautela na dose 

empregada e na formulação de protocolo de indução do parto 

em cada hospital.

O uso do misoprostol tem sido questionado quanto a alguns 

aspectos: eficácia, segurança, melhor via e melhor dose.

Misoprostol por via oral 

A revisão incluiu 56 ensaios clínicos com 11.590 mulheres, 

das quais somente 160 tinham cicatriz de cesariana. Foram 

utilizados como controle placebo, dinoprostona, ocitocina, 

misoprostol vaginal.

A comparação do misoprostol oral e do placebo foi obser-

vada em seteensaios com 669 mulheres. Pacientes em uso de 

misoprostol tiveram maior probabilidade de parto em 24 horas 

(embora tenha sido em apenas um ensaio com 86 pacientes) com 

RR=0,16; IC=0,05-0,49. O misoprostol esteve também associado 

à menor taxa de cesariana (RR=0,61; IC=0,41-0,93) e à menor 

necessidade de estimulação da contração uterina com ocitocina 

(RR=0,35; IC=0,28-0,44). No subgrupo de primíparas com 

membranas rotas foram feitos apenas dois estudos, com aumento 

na hiperestimulação uterina sem alteração de FCF (RR=13,0; 

IC=1,77-95,73) e diminuição na necessidade de estimulação 

uterina (RR=0,41; IC=0,29-0,60).

A comparação do misoprostol oral com dinoprostona vaginal 

foi feita em dez ensaios incluindo 3.368 pacientes. A comparação 

mostrou uma diminuição significativa na taxa de cesariana com 

o misoprostol oral (21 versus 26%, RR=0,87; IC=0,77-0,98). 

Outra comparação foi misoprostol versus ocitocina intra-

venosa, com oito ensaios em 1.026 mulheres. Cinco estudos 

usaram 100 mcg (818 mulheres), dois estudos usaram 50 mcg 

(178 mulheres) e um usou solução de 20 mcg (30 mulheres). 

Foi observada maior frequência de líquido amniótico tinto 

de mecônio com misoprostol (RR=1,72; IC=1,08-2,74), mas 

sem efeitos adversos para o feto ou o recém-nascido. Não 

houve diferença na taxa de hiperestimulação uterina nem 

nos demais desfechos.

O misoprostol oral foi comparado ao misoprostol vaginal 

em 26 ensaios com 5.096 participantes. Quando todos os dados 

foram considerados em conjunto, sem heterogeneidade, foi obser-

vada uma redução na taxa de Apgar <7 aos 5 minutos no grupo 

do misoprostol oral. A taxa de hiperestimulação uterina sem 

alteração da FCF foi menor com o misoprostol oral (RR=0,58; 

IC=0,35-096). O misoprostol oral resultou, ainda, em uso mais 

frequente de ocitocina (RR=1,19; IC=1,06-1,34). 

Na discussão da revisão os autores consideram que o mi-

soprostol oral é mais efetivo do que o placebo e equivalente à 

ocitocina intravenosa para a indução do parto. A estimulação 

gastrointestinal causando diarreia é um efeito colateral bem 

conhecido, e pequenas quantidades de misoprostol podem passar 

para o feto justificando o líquido amniótico tinto de mecônio, 

embora sem efeito adverso para o feto ou o recém-nascido.

Quanto à via, sua avaliação fica prejudicada pela variedade de 

doses utilizadas. A única diferença foi a redução da frequência 

de Apgar <7 com 5 minutos com misoprostol oral, mas sem 

correspondente diminuição de admissão em UTI neonatal. A 

diferença na condição ao nascer pode ser decorrente da menor 

frequência de hiperestimulação com misoprostol oral. Assim, 

os autores opinam que a via preferida deveria ser a oral.

A pergunta é: qual é a dose ótima de misoprostol oral? A 

resposta não é fácil, considerando-se a variedade de doses usadas 

tanto na via vaginal quanto na oral. Uma comparação de 50 mcg 

via oral versus 100 mcg via vaginal pode dar diferentes resultados 

em relação a uma comparação de 200 mcg via oral versus 25 mcg 

via vaginal. Uma tentativa de responder essa questão foi analisar 

por subgrupos de acordo com a dose oral de misoprostol, o que 

levou a múltiplos subgrupos com alta possibilidade de falsos 

resultados. Outra tentativa foi escolher um desfecho que pudesse 

exprimir a atividade da droga, e optou-se pela hiperestimulação 

uterina. Taxas similares de hiperestimulação uterina foram vistas 

quando a dose de misoprostol oral era o dobro da dose vaginal. 

Quando se comparavam doses iguais nas duas vias, observou-se 

menor taxa de hiperestimulação uterina pela via oral. De modo 

geral, os resultados desta revisão sugerem que a dose ótima de 

misoprostol oral é de 20 a 25 mcg a cada duas horas.

Concluiu-se que o misoprostol esteve associado à maior taxa 

de parto vaginal quando comparado ao placebo e necessitou-se 

de ocitocina em menor proporção de casos. Quando comparada 

à dinoprostona por via vaginal, a taxa de parto vaginal foi maior 

com o misoprostol, apesar de a evolução do trabalho de parto ter 

sido mais demorada. Quando comparado à ocitocina venosa, a 
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única diferença foi uma maior proporção de líquido amniótico 

meconial em portadoras de bolsa rota. Quando comparado ao 

próprio misoprostol por via vaginal, a única diferença foi um 

menor número de recém-nascidos com índice de Apgar baixo 

com a via oral, de difícil interpretação por haver heterogeneidade 

entre os estudos16(A). 

Misoprostol por via vaginal para amadurecimento do colo e 

indução do parto

Setenta estudos foram incluídos nesta revisão, comparando 

o misoprostol vaginal ao placebo, à prostaglandina vaginal, à 

prostaglandina intracervical, à ocitocina e a protocolos com dose 

mais altas e mais baixas de misoprostol vaginal.

A comparação de misoprostol vaginal com placebo consi-

derou cinco estudos (339 participantes), mostrou um efeito 

evidente do misoprostol vaginal no amadurecimento do colo 

uterino com redução do risco de colo não alterado em 12-24 

horas (RR=0,09; IC=0,03-0,24) e falha em parir em 24 horas 

(um ensaio com RR=0,36; IC=0,19-0,68). A hiperestimulação 

uterina sem alteração de FCF foi aumentada (quatro ensaios com 

RR=11,66; IC=2,78-49,0). Houve tendência a reduzir a taxa 

de cesariana. O tamanho amostral foi insuficiente para avaliar 

as complicações maternas e neonatais.

A comparação do misoprostol vaginal e da prostaglandina 

vaginal foi avaliada em 25 ensaios com 3.651 pacientes. A 

necessidade de estimulação uterina foi menor com misoprostol 

vaginal (25 ensaios, RR=0,65; IC=0,57-0,73) bem como a falha 

em conseguir parto vaginal em 24 horas (13 ensaios, RR=0,80; 

IC=0,73-0,87), o que não se conseguiu ao utilizar dose inferior 

a 50 mcg nas primeiras seis horas. A hiperestimulação uteri-

na com alteração da FCF foi maior com misoprostol vaginal 

(RR=2,04; IC=1,49-2,80). A taxa de cesariana foi similar entre 

os grupos.

A comparação do misoprostol vaginal e da prostaglandina 

intracervical incluiu 17 ensaios com 2.162 participantes. A 

falha em conseguir amadurecimento do colo uterino em 12 

horas foi menor com o misoprostol RR=0,68; IC=0,52-0,88). 

A falha em conseguir parto vaginal em 24 horas foi reduzida 

com misoprostol (RR=0,68; IC=0,59-0,78). A necessidade de 

estimulação da atividade uterina com ocitocina foi menor com 

o misoprostol (cinco ensaios, RR=0,56; IC=0,51-0,61).

A comparação do misoprostol vaginal com ocitocina in-

cluiu 13 ensaios com 1.767 participantes. O misoprostol foi 

mais efetivo do que a ocitocina para a indução do parto (cinco 

ensaios, RR=0,66; IC=0,44-1,00). A hiperestimulação uterina 

sem alteração da FCF foi maior com o misoprostol (nove ensaios, 

RR=2,22; IC=0,67-1,00). Os dados referentes à taxa de cesariana 

foram inconsistentes.

A comparação de misoprostol vaginal em diferentes doses 

considerou 13 ensaios com 2.138 participantes. As dosagens 

comparadas foram 12,5 versus 25 mcg a cada 6 horas (um en-

saio), 25 versus 50 mcg a cada três horas (7 ensaios), 35 versus 

50 mcg a cada 4-5 horas (um ensaio) e 50 versus 100 mcg a 

cada 4-6 horas. As doses menores não foram insuficientes para 

desencadear o parto, mas houve maior necessidade de ocitocina, 

o que não foi visto com doses a partir de 50 mcg. Houve menos 

hiperestimulação uterina sem alteração da FCF (nove ensaios, 

RR=0,61; IC=0,49-0,76) e com alteração da FCF (10 ensaios, 

RR=0,50; IC=0,36-0,71).

Os autores concluíram que o misoprostol vaginal acima de 

25 mcg a cada quatro horas foi mais efetivo do que os métodos 

convencionais, porém, com maior taxa de hiperestimulação uterina. 

Os estudos não foram suficientes para excluir a possibilidade de 

eventos raros, mas graves, como rotura uterina17(A).

Indicações

Gravidez prolongada

Ensaios clínicos sugerem que a indução eletiva do trabalho de 

parto a partir de 41 semanas de idade gestacional está associada 

à diminuição do risco de cesariana e líquido meconial tinto de 

mecônio18-22(A).

Entretanto, há quem discorde, em outra revisão sistemá-

tica, opinando que a conduta ideal da gestação a partir de 41 

semanas é desconhecida. Este estudo reconhece a redução da 

taxa de cesariana e de liquido amniótico tinto de mecôneo, mas 

não encontrou significância quanto à redução da mortalidade 

perinatal devido ao tamanho amostral insuficiente, dado que o 

óbito perinatal é evento raro (menos de 5%)23(A).

A indução do parto deve ser oferecida à mulher com gra-

videz não complicada entre 41 e 42 semanas de gestação para 

evitar-se o risco da gravidez prolongada. No entanto, essa 

conduta deve levar em consideração a preferência da gestante 

e as condições locais. A partir de 42 semanas, aquelas que op-

tarem pela não indução devem ser submetidas à monitoração 

antenatal constando de cardiotocografia, perfil biofísico e/ou 

doplervelocimetria19(A).

A indução do trabalho de parto também é defendida como 

capaz de reduzir a mortalidade perinatal e a aspiração de mecô-

nio, e não resulta em aumento do risco de cesariana, mesmo em 

mulheres com colo desfavorável, concluindo a alta qualidade de 

evidência e forte recomendação24(A).
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Ruptura pré-termo prematura das membranas ovulares 

Nessa circunstância a indução do parto não deveria ser utili-

zada antes da 34ª semana, a não ser que haja indicação obstétrica 

adicional, como infecção ou óbito fetal. Após 34 semanas a 

equipe perinatal pode optar por indução utilizando misoprostol 

e/ou ocitocina na dependência dos seguintes fatores: riscos para 

a mulher (sepsis, possível necessidade de cesariana etc.), riscos 

para o concepto (sepsis, prematuridade etc.) e disponibilidade 

de assistência neonatal intensiva19(A).

A indução do trabalho de parto em pacientes com rotura 

de membranas ovulares antes do termo reduz a incidência 

de corioamnionite, mas não são representativas das pacientes 

atuais porque não receberam corticoide ou antibiótico. A idade 

gestacional ótima para indução não está estabelecida, sendo a 

qualidade da evidência moderada, e o grau de recomendação, 

fraco24(A).

Ruptura prematura das membranas ovulares a termo 

A indução do parto deveria ser oferecida à portadora de 

ruptura prematura das membranas ovulares a termo (RPMO) 

com utilização de misoprostol e/ou ocitocina ou conduta expec-

tante. É importante chamar a atenção para o fato de que após 

12 horas de RPMO já há colonização da cavidade uterina. Por 

outro lado, quanto mais tempo de RPMO, maior a prevalência 

de desencadeamento do trabalho de parto, o que não ser adiado 

para mais de 24 horas19,20(A).

A indução precoce do trabalho de parto após rotura prematura 

das membranas ovulares reduz a frequência de corioamnionite, 

endometrite e admissão em uma unidade neonatal intensiva. 

A qualidade da evidência é forte e o grau de recomendação 

também24(A).

Antecedente de cesariana

Se houver indicação de antecipação do parto, deve ser ofere-

cida a indução do parto com uso de misoprostol e/ou ocitocina 

ou cesariana após uma análise individual e de acordo com o 

desejo da paciente. A paciente deve ser informada dos riscos 

aumentados da necessidade de uma cesariana de emergência e 

de ruptura uterina19,20(A). 

Solicitação da paciente

Não deveria ser atendida rotineiramente, uma vez que a indução 

do parto não é procedimento isento de risco. Entretanto, em deter-

minadas circunstâncias, pode ser considerada, como, por exemplo, 

residência em local de difícil acesso ou mudança da paciente ou 

de seu marido (caso de transferência de local de trabalho, como 

firmas multinacionais ou organizações militares)19,20.

Apresentação pélvica

Há indicação rotineira apenas nos casos com feto morto ou 

inviável. 

Crescimento intrauterino restrito

Se for grave, está contraindicada a indução do 

parto19,20(A).

O único ensaio clínico randomizado para comparar indução 

com conduta expectante em fetos com crescimento intrauterino 

restrito a termo (Growth Restriction Intervention Trial, GRIT) não 

conseguiu poder suficiente para demonstrar benefício ou dano 

com a intervenção. A qualidade da evidência é baixa e o grau 

de recomendação é fraco24(A).

Macrossomia (suspeita)

Há contraindicação na indução. No entanto, devemos lembrar 

a dificuldade de estabelecer o diagnóstico de macrossomia, uma 

vez que o cálculo do peso fetal estimado pela ultrassonografia 

apresenta um desvio padrão de mais ou menos 10%. Por exem-

plo, um peso fetal estimado de 4.000 g pode variar de 3.600 

a 4.400 g19,20(A).

Esta recomendação é corroborada por outra revisão, que 

concluiu que a indução do parto não melhora os desfechos na 

suspeita de macrossomia, considerando a qualidade da evidência 

como moderada e o grau de recomendação fraco. Quanto à taxa 

de cesariana, o nível de evidência é baixo e o grau de recomen-

dação é fraco24(A).

Diabetes

A solução da gravidez na gestante diabética apresenta dois 

problemas: quando e como. O quando é de difícil resposta, uma 

vez que a avaliação anteparto é controversa. O como (via do parto 

e técnica) também é controverso, uma vez que a cesárea eletiva 

não foi suficiente para baixar a mortalidade perinatal. Por outro 

lado, a antecipação do parto mediante a indução para reduzir a 

taxa de distocia de espádua também não foi satisfatória. 

Foi identificada uma revisão sistemática com um ensaio 

clínico randomizado com 200 pacientes em uso de insulina 

ou diabetes tipo II pré-existente. As pacientes foram alocadas 

para indução ou conduta expectante. O estudo não encontrou 

diferenças na taxa de cesariana, mas encontrou diferença na 

taxa de macrossomia, definida como peso ao nascer acima 

de 4.000 g, com redução significativa no grupo indução 

(RR=0,56; IC=0,32-0,98, NNT=8). O peso ao nascer de 

23% dos recém-nascidos do grupo expectante esteve a partir 

do percentil 90, contra 10% do grupo indução (embora tal 

diferença não seja significativa). Houve mais casos de distocia 
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de ombro no grupo expectante, embora tal diferença também 

não tenha sido significativa. Não houve diferenças em outras 

morbidades maternas ou fetais, recomendando-se novos estudos 

para melhor avaliação da questão. De concreto, sabe-se que 

a indução reduziu o risco de macrossomia, mas para outros 

desfechos a qualidade da evidência é moderada e o grau de 

recomendação é fraco24(A).

Gemelaridade

A gravidez gemelar não deve ser considerada como indicação 

de indução do parto; pelo contrário, não deve ser cogitada. Apesar 

de apresentar um colo maduro com frequência, considerando que 

o termo da gestação gemelar é com 38 semanas, os distúrbios 

da contratilidade uterina são frequentes no trabalho de parto 

gemelar, necessitando de ocitocina para corrigi-los, mesmo no 

pós-parto, quando não são raras as hipotonias com risco de grave 

hemorragia pós-parto. Considerando os riscos do mecanismo de 

parto, muitas vezes complexos, não devemos agravá-los com o 

risco da indução do parto.

O único ensaio clínico para avaliar indução do parto na 

gravidez gemelar com 37 semanas não tem tamanho amostral 

suficiente para determinar os benefícios e danos da indução. 

A qualidade da evidência é baixa e o grau de recomendação é 

fraco24(A).

Oligodramnia

Foi identificado apenas um ensaio clínico de indução do 

parto em pacientes portadoras de oligodramnia isolada. O 

estudo incluiu 54 pacientes com oligodramnia e 41 semanas 

de idade gestacional, comparando a indução com conduta 

expectante até 42 semanas. Foram excluídas mulheres com 

suspeita de restrição do crescimento intrauterino, alterações 

da cardiotocografia ou dopplerfluxometria. Os autores não 

encontraram diferenças no peso ao nascer, tipo de parto, ga-

sometria do cordão umbilical, índice de Apgar ou admissão 

em unidade de tratamento intensivo neonatal. O estudo foi 

insuficiente pelo tamanho amostral e não é suficiente para 

conclusões sobre indução do parto na oligodramnia em outras 

idades gestacionais. A qualidade da evidência é baixa e o grau 

de recomendação é fraco24(A). 

Pré-eclâmpsia/eclâmpsia

Em resumo, os estudos disponíveis permitem as seguintes 

conclusões24(A):

1. Em relação à pré-eclâmpsia leve a termo, não existem es-

tudos comparando benefícios e danos, portanto, não existe 

qualidade de evidência e não há recomendação.

2. Em relação à pré-eclâmpsia grave antes do termo, a conduta 

expectante comparada à indução aumenta o peso do RN e 

diminui a morbidade neonatal. A qualidade da evidência é 

moderada e o grau de recomendação é fraco.

3. Em relação à pré-eclâmpsia grave antes do termo, a indução 

do parto comparada à cesariana está associada a altas taxas 

de cesariana intraparto, mas não aumenta o risco quando 

comparada à cesariana eletiva. A qualidade da evidência é 

muito baixa e o grau de recomendação é fraco.

4. Em relação à eclâmpsia, a indução do parto comparada à ce-

sariana pode reduzir o tempo de internação da mãe e reduzir 

complicações maternas. A qualidade da evidência é baixa e 

o grau de recomendação é fraco.

Recomendações finais

A necessidade de interrupção da gravidez a termo com feto 

vivo é um problema obstétrico complexo, envolvendo a saúde 

materna, o bem-estar fetal e a própria matriz uterina. Existem 

indicações, contraindicações e a necessidade de avaliação prévia 

considerando diversos parâmetros.

Atualmente, estão disponíveis métodos para a indução do 

parto, desde os mais antigos (mecânicos) até os mais modernos 

(farmacológicos), que devem ser considerados sob três aspectos: 

assistência, ensino e pesquisa.

A assistência tem à sua disposição recursos financeiros li-

mitados, por maiores que sejam, e que devem ser utilizados da 

melhor forma, obrigando a avaliação do seu custo, priorizando, em 

igualdade de resultados, os métodos de melhor custo-benefício. 

Deve, ainda, ser considerada a liberação do método para uso em 

cada país. Não menos importante é a aceitação do método pelas 

pacientes. Pelo contexto, no Brasil, consideramos que a melhor 

opção para a indução do parto é a associação de misoprostol 

para amadurecimento do colo (quando necessário) associado à 

ocitocina intravenosa. O misoprostol deve ser administrado na 

dose de 25 mcg por via vaginal a cada seis horas. A ocitocina 

pode ser usada inicialmente com colo maduro (Bishop a partir 

de 9) ou após o amadurecimento do colo com uso do misopros-

tol, quando deve ser iniciada pelo menos quatro horas após a 

última dose de misoprostol. A ocitocina deve ser administrada 

por via endovenosa, com dose inicial de 2 mUI/min, com doses 

crescentes, de modo a obter atividade uterina própria do traba-

lho de parto normal (três a cinco contrações a cada dez minutos 

com duração de 45 a 60 segundos). Nunca é demais chamar a 

atenção para a necessidade da monitoração do trabalho de parto 

pelo partograma, com especial atenção para o risco de rotura 

uterina, hiperestimulação uterina e sofrimento fetal.



Cunha AA

FEMINA | Setembro 2010 | vol 38 | nº 9480

O ensino da indução do parto deve ser enfatizado, devendo 

fazer parte de eventos médicos, cursos de graduação e pós-

graduação. Deve estender-se à população em geral, informando 

sobre o procedimento, suas vantagens e riscos, e ser opção para 

a cesariana eletiva em determinadas circunstâncias, valorizando 

a cultura do parto vaginal.

A pesquisa no Brasil deve ser estimulada, uma vez que existem 

problemas a serem investigados, tais como a melhor dose, via de 

administração, efeitos colaterais e os principais desfechos (tipo de 

parto e condições do recém-nascido). A pesquisa vem sendo desen-

volvida em centros mais avançados, como a Colaboração Cochrane, 

procurando identificar evidência científica que possa responder às 

perguntas e contribuir para a elaboração de diretrizes.
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