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                                                                                                    RESUMO 
  



 

   

Pitarello PRP.  Avaliação do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal 
para predição do sucesso da indução do parto [Dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011.122p. 
 
Objetivo: Correlacionar as variáveis ultrassonográficas do colo uterino ao 
sucesso da indução do parto e ao Índice de Bishop. Métodos: Estudo 
observacional prospectivo envolvendo 190 gestantes candidatas à indução 
do parto, que foram submetidas à ultrassonografia transvaginal para 
avaliação do comprimento do colo uterino, da distância da apresentação 
fetal ao OCE, dilatação cervical e identificação da imagem em funil no OCI, 
no período de fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. As pacientes foram 
categorizadas segundo o escore de Bishop em favoráveis e desfavoráveis à 
IP. Os seguintes desfechos foram analisados: probabilidade de sucesso da 
IP, parto vaginal em 24 horas e presença de fase ativa do parto. A análise 
estatística foi realizada usando testes qui-quadrado, teste t-Student e Mann-
Whitney para as variáveis numèricas, além do cálculo das curvas ROCs para 
cada variável e cada desfecho. Através de regressão logística foram 
avaliados os preditores dos desfechos assim como determinadas equações 
de probabilidade dos eventos. Resultados: O sucesso da IP, o parto vaginal 
em 24 horas e a presença de fase ativa do parto foram observados em 133 
(70%) 119 (62%) e 155 (82%) das gestantes, respectivamente. O 
comprimento do colo uterino, a distância da apresentação fetal ao OCE, a 
dilatação cervical e a presença da imagem em funil no OCI influenciaram o 
sucesso da IP, a presença de parto vaginal em 24 horas e a presença de 
fase ativa do parto, principalmente em gestantes com escore de Bishop 
desfavorável à IP. As variáveis ultrassonográficas apresentaram 
sensibilidade entre 63 e 71% e especificidade entre 63 e 82% e acurácia 
média de 70%. O escore de Bishop se correlacionou diretamente à dilatação 
cervical e inversamente ao comprimento do colo uterino e à distância da 
apresentação fetal ao OCE e foi preditor independente de todos os 
desfechos da indução do parto (p<0,001). Conclusão: O comprimento do 
colo uterino, a distância da apresentação fetal ao OCE, a dilatação cervical e 
presença da imagem em funil no OCI se relacionaram ao sucesso da IP, 
porém com baixo poder de predição. 
 
Descritores: 1. Colo uterino/ Ultrassonografia  2. Trabalho de parto induzido  
3. Comprimento do colo do útero  4. Sucesso da indução do parto 
 
 
 
 
 
 
  



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       SUMMARY  
 



 

   

Pitarello PRP. Cervix evaluation by transvaginal ultrasound for success 
prediction on labor induction [dissertation]. São Paulo: ¨Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo¨; 2011.122p    
 
Objective: To correlate the ultrasonographic variables of cervix to the 
success on labor induction (LI) and Bishop’s Index. Methods: A prospective, 
observational study involving 190 pregnant women that were applicant for 
labor induction, submitted to transvaginal ultrasound to evaluate the cervix’s 
length, fetal head-external os distance, cervical dilatation and identification of 
funnel image on internal os, during the period between February 2008 and 
February 2010. Patients were classified according to Bishop’s score as 
favorable and unfavorable to labor induction. The following conclusions were 
studied: success probability to LI, vaginal delivery in 24 hours and presence 
of labor’s active phase. Statistical analysis was performed using chi-square 
tests, t-Student and Mann-Whitney test for numerical variables, in addition to 
ROCs curves calculation for each variable and each conclusion. By logistic 
regression, the conclusion predictors were evaluated, as well as some 
determined equations from events’ probability. Results: The labor induction 
success, vaginal delivery in 24 hours, and presence of labor’s active phase 
were noticed on 133 (70%), 119 (62%) and 155 (82%) pregnant women, 
respectively. Cervix’s length, fetal head-external os distance, cervical 
dilatation and identification of funnel image on internal os influenced the LI 
success, vaginal delivery at 24 hours and presence of labor’s active phase, 
especially on pregnant with Bishop’s score unfavorable  to labor induction. 
Ultrasonographic variables had sensitivity between 63 and 71%, specificity 
between 63 and 82%, and 70% of average accuracy. Bishop’s score was 
directly correlated to cervical dilatation and inversely correlated to cervix’s 
length and fetal head-external os distance and was a independent predictor 
to all conclusions of labor induction (p<0.001). Conclusion: The cervix’s 
length, fetal head-external os distance, cervical dilatation and identification of 
funnel image were related to LI success but with low prediction potency.  
 
Descriptors: 1. Cervix / Ultrasound   2. Labor induced  3. Cervical lenght    
4. Sucessful labor induction  
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A indução do parto (IP) é a iniciação artificial deste antes de seu 

desencadeamento espontâneo com o intuito de antecipar o parto da unidade 

fetoplacentária (1). Esta representa uma das intervenções mais comuns em 

Obstetrícia, tanto que recentemente a taxa de indução do parto dobrou de 

9,5% em 1991, para 20,6% em 2003 (2), estando sua frequência 

seguramente aumentada no pós datismo (3). Nos EUA houve elevação 

considerável da IP, sendo descritos valores de 20% em 1989 e 38% em 

2002 (4). A IP deve ser considerada quando o benefício do parto vaginal 

superar os potenciais riscos para a mãe e para o feto, como por exemplo, 

aumento da taxa de partos operatórios (4), cesáreas (4, 5), hiperatividade 

uterina, padrões anormais da frequência cardíaca fetal (1) e eventualmente 

parto prematuro em casos em que a datação da idade gestacional foi 

incorreta. As indicações mais comuns da indução do parto são: pós datismo, 

gestação prolongada, oligoâmnio, doenças sistêmicas maternas, como 

hipertensão e diabetes melittus ou gestacional, restrição de crescimento 

fetal, dentre outras. 

 

Estima-se que a principal indicação para a IP seja o pós datismo, 

que é caracterizado como o período da gestação entre 40 e 42 semanas. 
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Em gestações pós data, o risco de óbito intrauterino e pós natal aumenta de 

2,4 casos por 1000 gestações com 40 semanas e 5,8 óbitos com idade 

gestacional de 43 semanas (6). Desse modo, inúmeros estudos destacam 

que a conduta ativa, ou seja, indução do parto em gestações pós data 

contribui significativamente para a redução da morbimortalidade perinatal (7). 

 

A indução do parto geralmente é prolongada e necessita de maior 

dose e tempo de analgesia, e monitorações materna e fetal mais intensivas, 

além de estar associada a maior custo, risco de partos operatórios e de 

emergência com resultados maternos e perinatais por vezes desfavoráveis, 

quando comparada aos partos conduzidos espontaneamente (8). Estudos 

recentes demonstram taxas de cesárea de aproximadamente 35% em 

primigestas cujos partos foram induzidos por pós-datismo (9) e 20% em 

mulheres submetidas a procedimentos para indução (10, 11), principalmente 

por falha deste processo, falha na progressão do parto e sofrimento fetal. 

Desse modo, o maior desafio da indução do parto nos dias atuais é 

justamente tentar predizer quais pacientes terão sucesso ou insucesso com 

essa conduta. Isso se aplica a todos os casos, e principalmente às situações 

de indução eletiva do parto, que atualmente contribui com 25% de todos os 

casos de indução do parto (12). 

 

A IP, seja por indicação médica ou por decisão da paciente, 

denominada indução eletiva, está associada a um aumento na taxa de 

cesáreas, particularmente em pacientes nulíparas e ou com colo 
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desfavorável à indução (13). Isso se deve basicamente às condições do colo 

uterino (que incluem dilatação, posição, consistência e forma), e influenciam 

nos resultados da indução do parto, bem como na escolha do método da 

indução.  

 

O ponto central na questão da indução do parto são justamente os 

riscos da falha da indução, e nesse sentido novas ferramentas vêm sendo 

utilizadas e desenvolvidas para predizer o sucesso ou insucesso da IP. 

 

Crane (2006) (1) relatou que existem variáveis maternas, fetais, 

novas ferramentas, como o uso da ultrassonografia transvaginal do colo 

uterino e marcadores bioquímicos como a fibronectina fetal, fator de 

crescimento Insulina-like e fatores de ligação à proteína 1, que podem ser 

preditores do sucesso ou insucesso da indução do parto. Dentre os fatores 

maternos destacam-se o estado cervical, que é um dos preditores mais 

importantes do sucesso da indução. Trata-se da avaliação pré indução das 

condições do colo uterino, realizada por meio de sistemas de escores 

clínicos. Tradicionalmente, utiliza-se como método padrão para a 

determinação de protocolos de indução e predição da IP o exame digital 

transvaginal, que avalia as condições do colo uterino, denominado escore de 

Bishop (1964) (14). Com esse intuito, no nosso meio é empregado o escore 

de Bishop (Figura 1) (1), o qual categoriza as pacientes em escore favorável 

(índice > ou = 6) e desfavorável à indução do parto (índice < 6), e desse 

modo estima as chances de sucesso e falha na obtenção do parto vaginal. 
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No entanto, os escores clínicos apresentam variáveis subjetivas com valores 

preditivos baixos (15), além de limitações em pacientes com escores baixos 

(< 6), que são frequentes quando a indicação da indução do parto é por 

razões médicas (16).  

 

Apesar de o escore de Bishop ser reconhecido como uma 

ferramenta útil e largamente utilizada, alguns estudos questionam a acurácia 

e subjetividade desse método no que diz respeito a sua variação intra e 

interobservador, demonstrando que esse índice apresenta um baixo poder 

de predição dos resultados da indução do parto (14, 17, 18, 1). Na tentativa de 

reduzir a subjetividade e variação dos escores clínicos, novos métodos vêm 

sendo descritos e utilizados no processo da indução do parto, e dentre estes 

está a ultrassonografia transvaginal do colo uterino. Já foi demonstrado que 

aproximadamente 50% do comprimento do colo uterino não é palpável ao 

exame digital, devido principalmente à localização do segmento supravaginal 

deste. Assim, a ultrassonografia transvaginal do colo uterino, por ter acesso 

mais amplo a essa região, permite a realização de medidas mais fidedignas 

e eficientes dos parâmetros do colo uterino, o que contribui para o aumento 

da acurácia do método na predição do sucesso e insucesso da indução do 

parto. É nesse preceito que se baseia a análise da ultrassonografia 

transvaginal do colo uterino na IP, objetivando, assim, o desenvolvimento de 

um método mais preciso e eficiente no intuito de reduzir os riscos de 

cesárea, morbidade materna e fetal, bem como reduzir tempo e custos 

envolvidos no processo da indução do parto. 
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Diversos estudos têm demonstrado benefício da ultrassonografia 

transvaginal do colo uterino na predição do sucesso da indução do parto. O 

comprimento do colo inferior a 26 mm em pacientes com escore de Bishop 

desfavorável à indução se relacionou significativamente com baixo índice de 

cesárea (19), bem como o comprimento cervical inferior a 24 mm foi 

considerado preditor do sucesso da indução do parto, ou seja, parto vaginal 

em gestantes submetidas à indução do parto (20). No entanto, outros estudos 

não demonstraram correlação entre a medida transvaginal do comprimento 

cervical e o sucesso da indução do parto (21, 22).  

 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo avaliar as 

características do colo uterino ao exame de ultrassonografia transvaginal na 

predição do sucesso da indução do parto, com o intuito de se subtrair a 

subjetividade do índice clínico de Bishop. Além disso, outros fatores 

maternos serão analisados para avaliar a influência destes nas medidas 

ultrassonográficas do colo uterino, bem como no sucesso da indução do 

parto. Assim, propusemo-nos a realizar este estudo prospectivo com o intuito 

de avaliar a utilização da ultrassonografia transvaginal na predição do 

sucesso da indução do parto e, desse modo, auxiliar na criação de 

protocolos de indução mais seletivos, diminuindo, assim, os custos e as 

potenciais falhas do método. 
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Estudos recentes têm avaliado o uso da ultrassonografia 

transvaginal na análise dos parâmetros do colo uterino na indução do parto. 

Isso se deve ao fato de que a ultrassonografia envolve métodos mais 

objetivos que o exame digital, podendo reduzir, assim, a variação intra e 

interobservador (16). Além disso, a ultrassonografia transvaginal permite a 

visualização do colo acima do orifício cervical externo fechado, ou impérvio.  

 

Já foi demonstrado que aproximadamente 50% do comprimento do 

colo uterino não é palpável pelo exame de toque, devido principalmente ao 

segmento supravaginal deste. A ultrassonografia transvaginal, por ter acesso 

mais amplo a essa região, permite a realização de uma medida mais fiel e 

eficiente dos parâmetros do colo uterino, e é nesse preceito que se baseia 

toda a análise dessa ferramenta na indução do parto. Desse modo, 

utilizando um método mais preciso na indução de parto, estaremos 

reduzindo os riscos de cesárea e morbidade materna e fetal, bem como 

reduzindo tempo e custos.  

 

No entanto, artigos de diferentes países têm demonstrado uma 

grande variação na acurácia e técnica desse novo método, bem como na 

predição do sucesso da indução do parto, necessitando, assim, de mais 
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estudos para a padronização e utilização da ultrassonografia transvaginal na 

indução do parto. Estudos prévios têm descrito o uso da ultrassonografia 

transvaginal como fator preditivo do risco de parto prematuro relacionando 

inversamente o comprimento cervical à incidência de parto prematuro (23). 

Utilizando o mesmo princípio descrito, ou seja, a potencial vantagem do 

acesso ultrassonográfico transvaginal do colo uterino em detrimento ao 

exame digital, seu uso tem sido ampliado também para a predição do 

sucesso da indução do parto.  

 

A avaliação da eficácia da ultrassonografia transvaginal na indução 

do parto tem sido estudada ao longo de aproximadamente vinte e cinco 

anos, demonstrando heterogeneidade na literatura quanto à definição do 

sucesso da indução, bem como dos resultados da avaliação dos parâmetros 

ultrassonográficos e clínicos envolvidos nesse processo. Considerando a 

heterogeneidade de objetivos e resultados dos estudos da literatura vigente, 

a revisão da literatura ora apresentada segue a cronologia do 

desenvolvimento dos estudos envolvendo a utilização da ultrassonografia 

transvaginal na indução do parto. 

 

Um dos primeiros estudos envolvendo o presente tema foi 

desenvolvido por Paterson-Brown et al. (1991) (21). Estes realizaram uma 

coorte prospectiva com 50 pacientes que seriam submetidas à indução do 

parto e utilizaram a ultrassonografia transvaginal para a medida do 

comprimento do colo uterino, largura, dilatação do colo (medida de 
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espessura da linha endocervical anecogênica), distância do vértice da 

apresentação fetal ao orifício cervical externo (altura da apresentação), e 

ângulo posterior do colo (ângulo entre a linha endocervical e a parede 

vaginal posterior, com o intuito de estimar a posição do colo uterino), 

espessura do segmento inferior do útero, aplicabilidade do método, além da 

realização do exame digital do colo uterino (escore de Bishop), na predição 

do sucesso da indução do parto, que era o parto vaginal. Como resultados, 

obtiveram que o escore de Bishop foi menor nas 7 pacientes que evoluíram 

para cesárea em relação a 43 pacientes que evoluíram para parto vaginal (p 

< 0,017). Além disso, as medidas ultrassonográficas como comprimento do 

colo uterino, dilatação, altura da apresentação, largura do colo, espessura do 

segmento inferior e aplicabilidade do método foram semelhantes em ambos 

os grupos (pacientes que evoluíram para parto vaginal e cesárea). O ângulo 

posterior do colo foi mais agudo em pacientes submetidas à cesárea (60 

graus) em detrimento das que evoluíram para parto vaginal (90 graus, p = 

0,002).  

 

O ângulo de 90 graus demonstrou a melhor predição do sucesso da 

indução do parto, comparado ao escore de Bishop (Kappa = 0,48 x 0,21, 

respectivamente). Pacientes relataram ainda menor desconforto com a 

realização do exame ultrassonográfico em comparação ao exame digital. 

Assim, os autores concluíram que a associação de escore de Bishop 

superior a 5 (colo favorável) com a medida do ângulo posterior do colo 

uterino superior a 70 graus representou o melhor modelo preditor do 
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sucesso da indução de parto (sensibilidade de 88%  e especificidade  de 

100%, Kappa = 0,68). 

 

Em 1994, Boozarjomehri et al. (24) desenvolveram um estudo para 

testar a hipótese da utilização da ultrassonografia transvaginal do colo 

uterino na predição da duração do parto pós IP. Realizaram um estudo 

prospectivo com 53 gestantes de termo, que foram submetidas à indução do 

parto por diferentes indicações clínicas.  Após os procedimentos iniciais para 

determinação do método da indução do parto, as pacientes eram 

submetidas à ultrassonografia transvaginal para a avaliação do comprimento 

do colo uterino, bem como definir a presença da imagem em U ou V 

semelhante a um funil e adentrando o orifício cervical interno, e a presença 

de dilatação do colo uterino, apresentada como a presença de qualquer 

abertura no canal endocervical. Esse exame era seguido de outros 

periódicos, a cada 4 a 6 horas, até a presença de contrações uterinas 

regulares e mudanças cervicais (dilatação superior a 3 - 4 cm, e 

esvaecimento de 90 a 100%) que configurassem o término da fase latente e 

início da fase ativa do parto. Trinta e uma pacientes, das 53 totais, 

apresentaram imagem em funil pela ultrassonografia transvaginal, sendo que 

não houve diferenças no grupo com imagem e sem imagem em funil quanto 

à idade materna, idade gestacional e esvaecimento clínico. Notou-se uma 

tendência à paridade superior, desejo de indução eletiva no grupo com 

imagem em funil, em detrimento do maior uso de prostaglandinas no outro 

grupo. Os autores notaram que a presença da imagem em funil esteve 
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associada a uma maior dilatação clínica (1,00 cm x 0,48 cm, p = 0.022), 

menor comprimento cervical (28 mm x 34.8 mm, p < 0.001), menor duração 

da fase latente do parto (15,9 horas x 34,1 horas, p < 0.001), e menor 

duração do intervalo entre indução e parto (22,0 horas x 38,3 horas, p < 

0.001) em comparação ao grupo em que essa imagem não foi identificada. 

O comprimento cervical obtido pela ultrassonografia transvaginal não se 

relacionou ao esvaecimento obtido pelo exame digital (r = 0,227, p = 0.102), 

assim como a dilatação ultrassonográfica não demonstrou associação à 

dilatação clínica (r = 0,168, p = 0,230). Desse modo, a presença à 

ultrassonografia da imagem em funil se associou significativamente à menor 

duração da fase latente, bem como da duração de todo o processo do parto. 

A dilatação obtida pelo exame digital mostrou-se associada à menor duração 

da fase latente (r = -0,4215, p = 0.003) e do parto (r = -0,3987, p = 0.003). O 

mesmo não se aplicou ao esvaecimento clínico, que não demonstrou 

associação à duração, tanto da fase latente como do próprio trabalho de 

parto (r = -0,0820, p = 0.576 e r = -0,0720, p = 0.608, respectivamente).  

 

Assim, concluíram que maiores comprimentos cervicais estiveram 

relacionados à maior duração da fase latente do parto. Já a paridade, 

presença de imagem de funil no orifício cervical interno e o escore de Bishop 

não foram preditores do sucesso da indução do parto, bem como do 

intervalo entre indução e parto e presença de fase ativa do parto. Os autores 

concluíram que a presença da imagem em forma de funil foi capaz de 

predizer com acurácia a duração da fase latente e duração do trabalho de 

parto. 
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Watson et al. (1996) (22) propuseram um estudo para avaliar a 

paridade materna, o comprimento cervical pela ultrassonografia transvaginal 

e os cinco componentes do escore de Bishop na predição da duração da 

fase latente do parto em gestantes submetidas à indução do parto. Foram 

incluídas 109 gestantes com idade gestacional entre 36 e 43 semanas, 

sendo 40 nulíparas e 69 multíparas, com critérios de indicação para indução 

do parto. O sucesso da indução do parto foi definido pela presença da fase 

ativa do trabalho de parto. A dilatação cervical foi o único parâmetro preditor 

da duração da fase latente do parto após o controle do outros fatores 

envolvidos, sendo que a fase latente apresentou duração média de 10,1 

horas (2 a 36 horas). O modelo final demonstrou uma relação inversa e 

significativa entre o logaritmo natural da duração da fase latente do parto e o 

grau de dilatação (r = 0,49, F = 32,1, p < 0.001). Os resultados 

demonstraram ainda, relação entre a determinação clínica do esvaecimento 

do colo uterino e a medida ultrassonográfica transvaginal do comprimento 

cervical (r = - 0,523, p < 0.001), além de correlação linear entre a dilatação e 

o esvaecimento clínico (r = 0,37, p < 0.001).  

 

Assim, os autores concluíram que os resultados do presente estudo 

foram consistentes com estudos prévios, demonstrando que a dilatação 

cervical clínica é o fator preditor mais importante do escore de Bishop, bem 

como confirmando os achados de que a paridade não se mostrou preditora 

da duração da fase latente do parto. Além disso, demonstraram que a 
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medida ultrassonográfica do comprimento cervical aparentemente não se 

relacionou ao objetivo primário. 

 

Munoz et al. (1997) (25) e Ware e Raynor (2000) (26) relataram que 

ambos o comprimento cervical e o escore de Bishop demonstraram 

correlação com a evolução para o parto vaginal, sendo que o índice cervical 

(medida transvaginal do colo uterino dividida pelo diâmetro ântero-posterior) 

foi um fator  preditor independente da ocorrência do parto vaginal. 

 

Khoury et al. (1997) (27) e Ware e Raynor (2000) (26) demonstraram 

que gestantes que apresentaram comprimento cervical inferior a 30 

milímetros evoluíram mais frequentemente para parto vaginal (73%, p = 

0.01) com menor duração do trabalho de parto, em comparação  às 

pacientes com comprimento cervical superior. 

 

Gonen et al. (1998) (28), com o objetivo de comparar a 

ultrassonografia transvaginal ao escore de Bishop na predição do sucesso 

da indução do parto, realizaram um estudo prospectivo e observacional em 

86 gestantes com critérios médicos para a indução do parto. O comprimento 

médio do colo uterino foi de 30 mm (IC de 95% - 28-33 mm), sendo que as 

multíparas apresentaram colos mais longos (32 mm) em comparação às 

nulíparas (29 mm), bem como maior presença de imagem de funil no orifício 

cervical interno (47% x 43%, respectivamente) e escore de Bishop superior 

em relação às nulíparas (5,4 x 4,8). O escore de Bishop e o comprimento 

cervical se relacionaram significativamente ao sucesso da indução do parto 
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(p = 0.001 e p = 0.006, respectivamente) e a duração do trabalho de parto (r 

= -0,42 com p = 0.02 e r = 0,36 com p = 0.008), sendo que os valores 

preditores para o sucesso da indução foram: comprimento cervical inferior a 

27 mm (sensibilidade de 59%, especificidade de 78%, acurácia de 66%) e 

Bishop superior a 5 (sensibilidade de 65%, especificidade de 78%, acurácia 

de 70%). A presença da imagem em funil no OCI foi preditora do sucesso da 

indução (p = 0.009), porém o mesmo não se aplicou à duração do trabalho 

de parto. Em análise de regressão logística múltipla, após o controle de 

fatores de confusão e incluindo como variáveis independentes o Bishop, 

comprimento cervical, paridade e imagem em funil do OCI, somente o 

escore de Bishop (p = 0.005) e a paridade (p = 0.01), se relacionaram 

significativamente ao sucesso da indução e duração do parto. 

 

Assim, apesar de a medida transvaginal do comprimento cervical 

estar associada ao sucesso da indução e duração do parto, esta não 

contribuiu para implementar ou melhorar a predição do sucesso da indução, 

em relação ao método já previamente utilizado, o escore de Bishop. 

 

Ware e Raynor (2000) (26) compararam a ultrassonografia 

transvaginal com a medida do comprimento do colo uterino e o escore de 

Bishop na predição da duração do trabalho de parto e do sucesso da 

indução do parto. O escore de Bishop, bem como o comprimento cervical 

apresentaram uma relação linear com a duração do trabalho de parto (r2 = 

0,48, p < 0.001 e r2 = 0,43, p < 0.001, respectivamente ). Quanto ao tipo de 
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parto, pacientes com comprimento cervical inferior a 3.0 cm e escore de 

Bishop superior a 4 apresentaram maior probabilidade de evoluir para parto 

vaginal (p < 0.001). Baseado na avaliação pela curva ROC, o valor de 3.0 

cm, utilizado como ponto de corte, foi o melhor preditor para o parto vaginal, 

apresentando sensibilidade de 0.91 e especificidade de 0.92. Após a análise 

realizada por regressão logística e incluindo a paridade, o escore de Bishop, 

o comprimento cervical, o agente indutor do parto e o tipo de parto, os 

autores definiram que o comprimento cervical (r2 = 0,28, p < 0.002) e a 

paridade (r2 = - 0,16, p < 0.04) foram preditores independentes do tipo de 

parto. O presente estudo reforça a utilização da ultrassonografia transvaginal 

da indução do parto como uma ferramenta tão útil e reprodutível quanto o 

escore de Bishop, já que ambos se mostraram eficazes na predição da 

duração do trabalho e no tipo de parto. 

 

Pandis et al. (2001) (7), em estudo randomizado envolvendo 240 

gestantes com idade gestacional entre 37 e 42 semanas e candidatas à 

indução do parto, avaliaram a relação entre o comprimento cervical e o 

sucesso da IP. O parto vaginal ocorreu em 194 (80,8%) pacientes, sendo 

que dessas, 142 (73,2%) evoluíram com o sucesso da indução do parto, que 

no presente estudo foi definido como a ocorrência de parto vaginal em 24 

horas após o início da indução do parto. Os autores concluíram que houve 

relação entre o escore de Bishop (r = 0,5156, p < 0.0001) e o intervalo entre 

indução e parto, assim como o comprimento cervical e o intervalo entre 

indução e parto (r = 0.7061, p < 0.0001). Além disso, houve associação entre 
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o escore de Bishop e o comprimento cervical (r = 0.6434, p < 0.0001). A 

análise da curva ROC demonstrou que o comprimento cervical inferior a 28 

mm e o escore de Bishop superior a 3 foram preditores do sucesso da 

indução do parto, apresentando sensibilidade e especificidade de 0.87 e 

0.71 e 0.58 e 0.77, respectivamente. Em virtude disso, a medida 

ultrassonográfica do comprimento cervical se mostrou melhor preditora do 

sucesso da indução do parto que o escore de Bishop. 

 

Em 2001, Chandra et al. (29) compararam a ultrassonografia 

transvaginal e o exame digital (escore de Bishop) na predição da ocorrência 

de parto vaginal após IP. Como objetivos secundários, avaliaram ainda a 

ocorrência do parto vaginal em 12 e 24 horas, bem como estimaram o 

desconforto das pacientes ao exame transvaginal por meio de uma escala 

de dor. Nenhuma das medidas ultrassonográficas (comprimento do colo, 

dilatação e presença do funil) pode predizer o objetivo primário (parto 

vaginal) ou os objetivos secundários, já que a curva ROC falhou em 

identificar um valor apropriado de corte para as variáveis contínuas 

relacionadas às medidas ultrassonográficas. Já o escore de Bishop (OR 2,98 

– IC de 95% (1,71-5,20)), a posição do colo (OR 4,35 – IC de 95% (1,41-

12,50)), e a idade materna (OR 1,15 – IC de 95% (1,01-1,30)) foram 

preditores independentes do sucesso da indução do parto.  

 

Como fatores independentes preditores de parto vaginal em 12 

horas estão: método de indução (p < 0,001), dilatação cervical (OR 11,16 – 

IC de 95% (3,17-39, 29)) e peso materno (OR 0,96 – IC de 95% (0,93-0,99)). 
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O esvaecimento cervical (OR 2,70 – IC de 95% (1,59-4,27)) e a paridade 

(OR 7,10- IC de 95% (2,22-22,72)), foram  variáveis independentes e 

eficazes na predição do parto vaginal em 24 horas do início da indução. 

Quanto à questão do desconforto na realização do exame transvaginal em 

comparação ao exame digital, o estudo concluiu que o desconforto 

postulado pela escala visual foi menor com o uso da ultrassonografia 

transvaginal em detrimento do exame digital, com diferença média de 3,95  e 

p < 0.001. Assim, a ultrassonografia transvaginal não se demonstrou melhor 

preditor do sucesso da indução do parto em gestações pós data em 

comparando-se ao exame digital do colo uterino. 

 

Gabriel et al. (2002) (19) avaliaram 179 gestantes (86 primíparas e 93 

multíparas) nas quais os partos foram induzidos no intuito de comparar o 

escore de Bishop à medida transvaginal do colo uterino quanto à predição 

do tipo de parto. As curvas ROC do escore de Bishop e do comprimento 

cervical na predição do risco de cesárea demonstraram ponto de corte de 5 

para o escore de Bishop, com sensibilidade de 66% e especificidade de 

49%. Já para o comprimento cervical esse ponto foi de 26 milímetros com 

sensibilidade de 62% e especificidade de 61%. Em pacientes com escore de 

Bishop inferior a 5, o comprimento cervical se relacionou significativamente à 

taxa de cesárea e à duração do intervalo entre indução, sendo que no grupo 

com comprimento cervical superior a 26 mm a taxa de cesárea foi de 42,9% 

em relação ao outro, que apresentou parto cesárea em 20,6% das pacientes 

(p = 0.006).  
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Desse modo, Gabriel et al. (2002) (19) demonstraram que para 

pacientes com escore de Bishop inferior a 5, a medida transvaginal do 

comprimento do colo uterino inferior a 26 milímetros se associou a menor 

risco de cesárea, bem como o oposto. Logo, em pacientes com colos 

desfavoráveis à indução do parto, a ultrassonografia do colo uterino auxiliou 

na separação destas em dois grupos com resultados obstétricos diversos, o 

que não ocorreu para pacientes com colos favoráveis à indução. 

 

Rane et al. (2003) (30), em estudo com 382 gestantes candidatas à 

indução do parto, avaliaram o efeito da paridade e da medida 

ultrassonográfica do comprimento cervical na predição do intervalo entre 

indução e parto e o sucesso da indução, que no presente estudo foi definido 

como parto vaginal em 24 horas após o início da indução. As pacientes 

foram divididas em dois grupos principais de acordo com a paridade, ou 

seja, nulíparas e multíparas, bem como em quatro subgrupos de acordo com 

o comprimento cervical apresentado (1-10, 11-20, 21-30, 31-40 mm). O 

intervalo e o sucesso da indução se relacionaram significativamente com a 

paridade, demonstrando menor intervalo (p < 0.0001) e maior taxa de 

sucesso (p < 0.0001) em multíparas em detrimento das nulíparas. O melhor 

parâmetro preditor do parto vaginal em 24 horas foi o comprimento cervical, 

apresentando na análise da curva ROC e ponto de corte de 24 mm 

sensibilidade de 84% e especificidade de 59%. O comprimento cervical 

também se associou significativamente à duração do intervalo entre indução 

e parto (p < 0.0001). Logo, a medida transvaginal do comprimento cervical e 
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a paridade foram preditores significativos e independentes da duração do 

intervalo entre indução e parto, bem como do sucesso da indução do parto. 

 

Novamente Rane et al. (2003) (20) estudaram o efeito da paridade 

relacionada ao comprimento cervical e ao risco de cesárea em gestantes 

submetidas à indução por pós datismo. A taxa de cesárea desse estudo foi 

de 18,9% (71 pacientes), estando significativamente associada à paridade 

(28,1% em nulíparas e 8,1% em multíparas, p < 0.0001) e ao comprimento 

cervical, que apresentou área sobre a curva ROC de 0.72 para o parto 

cesáreo. Após análise de regressão logística, os autores concluíram que o 

comprimento cervical e a paridade foram preditores independentes do risco 

de cesárea e, desse modo, a chance de evolução para cesárea aumentava 

10% para cada aumento de 1 mm no comprimento cervical determinado 

como ponto de corte de 20 mm para nulíparas e 18 mm para multíparas. 

Além disso, demonstrou-se que para um mesmo comprimento cervical a 

chance de uma multípara evoluir para cesárea é 75% menor em 

comparação às nulíparas, confirmando, assim, a relação entre paridade, 

comprimento cervical e risco de cesárea desenvolvida no presente estudo.  

 

Rane et al. (2004) (31) avaliaram o valor da ultrassonografia 

transvaginal pré-indução do parto na predição do intervalo entre indução e 

parto em 24 horas, bem como estimaram a probabilidade de parto vaginal 

em 24 horas, probabilidade de cesárea, além de comparação das medidas 

ultrassonográficas ao escore de Bishop. A ultrassonografia transvaginal 

visou a medida do comprimento cervical e do ângulo cervical posterior 
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(ângulo entre o canal endocervical e parede posterior da vagina). Além 

disso, realizaram o exame por via transabdominal para a determinação da 

posição do occipício. A análise de regressão logística demonstrou que o 

comprimento cervical e paridade foram preditores independentes da 

probabilidade de parto vaginal em 24 horas para as variedades OA (Hazard 

Ratio – HR de 0,89; p < 0.0001) e OT (HR de 0,89; p < 0.0001) (occipício 

anterior e transversa, respectivamente). Para variedade OP os preditores 

significativos e independentes foram o comprimento cervical (HR de 0,85; p 

< 0.0001), a paridade, o IMC e o ângulo posterior do colo uterino (p < 

0.0001). Quanto ao parto cesárea, para as variedades OP, OA e OT os 

preditores significativos foram o comprimento cervical pré indução do parto, 

a paridade, a idade materna e o IMC. Os autores concluíram ainda que a 

variedade OP, por si só está relacionada a uma significativa redução da 

probabilidade de parto vaginal em 24 horas e um significativo aumento da 

probabilidade de cesárea.  Isso se deve, provavelmente, ao fato de as 

posições do occipício anterior e transversa estarem relacionadas a um 

menor comprimento cervical, aumentando, assim, o poder da predição do 

sucesso da indução do parto. Quanto ao escore de Bishop, a análise de 

regressão logística demonstrou que para estimar a probabilidade de parto 

vaginal em 24 horas, bem como a ocorrência de cesárea, os fatores 

significativamente preditores foram o Índice de Bishop, a paridade e o IMC.  

 

Assim, em gestantes submetidas à indução de parto, a avaliação 

ultrassonográfica do colo uterino por meio da medida do comprimento do 
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colo uterino, do ângulo posterior do colo e posição do occipício se mostrou 

superior ao escore de Bishop na predição dos resultados do parto. Utilizando 

como exemplo, para uma especificidade de 75%, a sensibilidade da 

ultrassonografia do colo uterino na predição de cesárea e de parto vaginal 

em 24 horas após a indução de parto foi 20% superior à sensibilidade do 

escore de Bishop.  Além disso, o presente estudo demonstrou uma 

contribuição adicional da medida do ângulo posterior e da posição do 

occipício na predição dos resultados da indução do parto. 

 

Em 2004, Daskalakis et al. (32) demonstraram que em gestantes com 

comprimento cervical inferior a 27 mm a ultrassonografia transvaginal 

apresentou sensibilidade de 76% e especificidade de 75,5% em predizer o 

parto vaginal, em contraste com o escore de Bishop, que não foi preditivo 

para o tipo de parto, estando somente associado estatisticamente à duração 

do parto. Logo, o comprimento do colo foi considerado um preditor 

independente e significativo do parto vaginal em gestantes submetidas à IP. 

 

Também em 2004, Roman et al. (2004) (33) compararam o 

comprimento cervical, imagem em funil no OCI e área dos lábios anterior e 

posterior do colo uterino (definida como a área delimitada pelo canal 

endocervical, superfície externa do colo e limite interno do OCI) ao escore de 

Bishop na predição da falha da IP, em gestantes com colos desfavoráveis. A 

imagem em funil (p = 0.23) e a área dos lábios cervicais (p = 0.28) não se 

correlacionaram ao objetivo primário. Já o escore de Bishop (OR = 2,25, p = 
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0.003) e o esvaecimento clínico (OR-3,95, p = 0.01) foram preditores 

independentes da falha da IP, destacando que o escore inferior a 4 

apresentou sensibilidade de 87,5% e especificidade de 45,6%. Já á área 

sobre a curva ROC do escore clínico foi de 0,71, assim como o comprimento 

cervical, que apresentou área sobre a curva de 0,635 (p = 0.47). Assim, a 

despeito dos parâmetros ultrassonográficos apresentarem maior objetividade 

e acurácia, não foram superiores ao escore de Bishop na predição dos 

resultados da indução do parto. Além disso, o próprio escore de Bishop 

apresentou baixo poder de predição do objetivo primordial. 

 

Yang et al. (2004) (34) avaliaram o poder da ultrassonografia 

transvaginal na predição do sucesso do parto, definido como a presença de 

fase ativa do parto ou trabalho de parto ativo, dentro de 48 horas após o 

início da indução. As variáveis ultrassonográficas analisadas foram: o 

comprimento cervical, a presença de imagem em funil ou em V no OCI, bem 

como sua profundidade e comprimento. O sucesso da indução do parto 

ocorreu em 93 pacientes (89%) sendo a área sobre a curva ROC construída 

para o comprimento cervical (área = 0,77, p = 0.02) superior a do escore de 

Bishop (área = 0,69, p = 0.04). O comprimento cervical que demostrou 

sensibilidade de 75% e especificidade 83% foi de 30 milimetros, sendo 

esses os melhores valores demonstrados no presente estudo. Com a análise 

de regressão logística múltipla, houve associação estatisticamente 

significativa entre o comprimento cervical e a presença de fase ativa do parto 

em 48 horas do início da indução (OR: 0,24, p = 0.02), o que não ocorreu 
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com o escore de Bishop ou com os outros parâmetros ultrassonográficos. A 

medida transvaginal do colo uterino foi um preditor independente do sucesso 

da indução do parto, apresentando melhor eficiência em relação ao 

consagrado escore de Bishop. 

 

Novamente Rane et al. (10), porém agora em 2005, avaliando o efeito 

do comprimento cervical na ocorrência de parto vaginal em gestantes 

submetidas à indução do parto, demonstraram que o comprimento cervical 

(OR= 0,86 (IC de 95%- 0,84–0,88; p < 0.0001) foi  preditor do sucesso da 

indução do parto, bem como do risco de evolução para cesárea (OR = 1,09 

(IC de 95%- 1,06–1,11, p < 0.0001). 

 

Rovas et al. (2005) (35) analisaram o colo uterino de pacientes com 

gestação prolongada que foram submetidas à indução do parto com 

prostaglandinas, utilizando a ultrassonografia bidimensional e tridimensional. 

Esses autores concluíram que as medidas do colo uterino (comprimento do 

colo, identificação da imagem em funil no OCI) e o escore de Bishop se 

associaram significativamente ao sucesso da indução do parto. O mesmo 

não se aplicou ao volume cervical e aos outros parâmetros mensurados pela 

ultrassonografia tridimensional.  

 

Crane (2006) (1) desenvolveu uma metanálise na tentativa de obter 

consenso na literatura sobre a eficácia da medida transvaginal do colo 

uterino na predição do sucesso da indução do parto comparada ao já 

amplamente utilizado e consagrado escore de Bishop. O objetivo desse 
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estudo foi o sucesso da indução do parto, que variou entre os diversos 

autores e artigos pesquisados, incluindo parto vaginal, parto vaginal em 24 

horas após o início da indução, presença de fase ativa de trabalho de parto 

em 48 horas do início da indução ou a presença de 5 cm de dilatação. 

Inicialmente foram selecionados 37 estudos, porém apenas sete desses 

preencheram todos os critérios da revisão sistemática (estudos prospectivos, 

descrição dos métodos, dados e resultados completos). Como resultados, a 

autora descreveu que o escore de Bishop (LR = 2,10 – IC de 95% (1,67 – 

2,64) e a medida transvaginal do colo uterino (LR = 1,82 – IC de 95% (1,51 – 

2,20) puderam predizer o sucesso da indução do parto e parto vaginal após 

o início da indução (LR = 1,69 – IC de 95% (1,35 – 2,12) para 

ultrassonografia e LR = 1,74 – IC de 95% (1,29 -2,34) para o escore de 

Bishop.  

 

O escore de Bishop foi preditor de parto vaginal em 24 horas (LR = 

2,61 – IC de 95% (1,59 – 4,28)) e a ultrassonografia transvaginal se 

relacionou estatisticamente à presença de fase ativa de trabalho de parto em 

48 horas após o início da indução (LR = 4,52 – IC de 95% (1,27 -16,09)). O 

estudo concluiu, então, que apesar de a ultrassonografia transvaginal poder 

predizer o objetivo primário, ou seja, o sucesso da indução do parto, o seu 

intervalo de confiança de 95% foi superior ao intervalo de confiança do 

escore de Bishop, provando, assim, que aquele método não foi superior a 

este na estimativa do sucesso da indução do parto.  
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Em 2006, Gomes et al. (36) avaliaram a relação entre o comprimento 

do colo uterino e o escore de Bishop ao sucesso e duração da indução do 

parto. A correlação entre o comprimento do colo uterino e duração da 

indução do parto foi baseada no coeficiente de regressão (b)= 44,040, p = 

0.00000, r2 = 0,19 , assim como a correlação entre o índice de Bishop e a 

duração da indução  - (b) = - 227,585, p = 0.00000, r3 = 0,33. Além disso, as 

pacientes que evoluíram para parto vaginal apresentaram comprimento 

cervical inferior (média de 26.9 mm x 33.6 mm, p = 0.0000), bem como 

escore de Bishop superior (mediana 6 x 3, p = 0.0000) às que evoluíram 

para cesárea. O presente estudo demonstrou ainda que pacientes com 

escore de Bishop desfavorável (inferior a 6) têm maior risco de evoluir para 

parto 24 horas após a indução (OR = 21,16 , p < 0.001), assim como 

pacientes com comprimento cervical superior a 26 mm (OR = 5,06, p < 

0.001). Quanto ao tipo de parto, somente o escore de Bishop se relacionou 

estatisticamente a este, sendo que pacientes com escore desfavorável (< 6) 

têm maior risco de evoluir para cesárea (OR = 2.67, p = 0.004). Já o 

comprimento cervical não se relacionou com o tipo de parto (OR = 1.81, p = 

0.54). Logo, o comprimento cervical e o escore de Bishop foram preditores 

da duração do parto, porém somente o escore de Bishop se relacionou 

significativamente ao tipo de parto. 

  

Já em 2007, Yanik et al. (37), propuseram um estudo para avaliar a 

eficácia da medida transvaginal do comprimento do colo uterino na predição 

do tipo de parto em pacientes submetidas à indução do parto com ocitocina 

endovenosa. A idade materna (p < 0,05), escore de Bishop (p < 0,05) e a 



Revisão da Literatura     27 
 

 

paridade (p < 0,05) foram superiores, assim como a medida do comprimento 

cervical (p < 0,05) e do peso do recém-nascido (p < 0,05) foram inferiores no 

grupo das pacientes que evoluíram para parto vaginal, em comparação ao 

grupo da cesárea. Utilizando-se de regressão logística, encontrou-se que o 

escore de Bishop (LR = 0,472, IC de 95% (0,338 – 0,658); p < 0,05) foi o 

único fator preditor  independente do tipo de parto. Logo, as gestantes com 

escore de Bishop inferiores e comprimento cervical superiores estão mais 

propensas a evoluir para parto cesáreo.  

 

Também em 2007, Tan et al. (38) demonstraram que o comprimento 

cervical via transvaginal e o escore de Bishop foram preditores do risco de 

cesárea após indução do parto, sendo que o comprimento cervical superior a 

20 mm (p < 0.05) e o escore de Bishop inferior a 5 (p < 0.05) foram 

preditores independentes do risco de  cesárea.  

 

Park (2007) (39), com o intuito de avaliar o valor da ultrassonografia 

transvaginal na predição da falha da indução do parto, realizou um estudo 

prospectivo e observacional. O objetivo primário, a falha da indução do 

parto, foi estabelecido como a inabilidade das gestantes em atingirem a fase 

ativa do trabalho de parto, que correspondeu à dilatação igual ou superior a 

4 centímetros dentro de 12 horas do início da ocitocina, ou dentro de 21 

horas após a inserção vaginal da dinoprostona. O parto vaginal ocorreu em 

127 (79%) pacientes, sendo que 95 (59%) ocorreram dentro de 24 horas 

após o início da indução do parto. O parto cesáreo ocorreu em 34 (21%) das 

pacientes, sendo que 11 ocorreram dentro de 24 horas após o início da IP. 
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Houve 66% de sucesso da indução do parto (106/161 pacientes), já que 55 

pacientes falharam em entrar na fase ativa do trabalho de parto em 24 horas 

após a indução. Na análise pela curva ROC, notou-se uma relação 

significativa entre o comprimento cervical e a falha da indução do parto (área 

do comprimento cervical: 0,678; p < 0.0001), sendo que o melhor valor de 

corte na predição da falha da indução foi de 28 mm de comprimento cervical 

e apresentando sensibilidade de 62% e especificidade de 60%, e OR = 2,80 

(IC de 95% (1,46- 5,38), p < 0,005). A presença de imagem em forma de 

funil adentrando o canal endocervical não demonstrou ser preditora da falha 

da indução (OR de 0.83, IC de 95% 0.21 -3,25, NS) ou do risco de cesárea 

(OR de 0.42, IC de 95% 0.22-2.49, NS). 

 

Assim, os resultados do presente estudo demonstraram que a 

medida transvaginal do comprimento cervical pode predizer de forma 

independente a probabilidade de as pacientes atingirem a fase ativa do parto 

dentro de 24 horas após a indução do parto, bem como a falha da indução 

do parto.  

  

Gomez Laencina et al. (2007) (40) incluíram 177 gestantes com idade 

gestacional entre 36 e 42 semanas candidatas à indução de parto em estudo 

para avaliar e comparar a performance do escore de Bishop e da 

ultrassonografia vaginal na predição do sucesso da indução do parto. O 

sucesso da indução do parto foi definido como a evolução da indução para 

parto vaginal em 12 horas após o uso da ocitocina e parto vaginal em 60 

horas com o uso da dinoprostona intracervical.  Após análise estatística com 
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regressão logística, os autores demonstraram que o índice de Bishop e o 

comprimento cervical foram preditores independentes do sucesso da 

indução do parto (HR:1,350,IC de 95% - 1,186-1,537, p < 0.0001; HR: 0,936, 

IC de 95% - 0,914-0,958, p < 0.0001). A utilização da curva ROC permitiu 

demonstrar que o ponto de corte do comprimento cervical de 24 mm 

apresentou sensibilidade e especificidade de 66 e 77%, respectivamente, 

podendo ser utilizado como ferramenta útil na indução do parto. 

 

Hatfield et al. (2007) (41) realizaram uma revisão sistemática com o 

intuito de investigar e revisar na literatura vigente a avaliação 

ultrassonográfica do colo uterino na predição do sucesso da indução do 

parto. Os autores incluíram estudos prospectivos que realizaram a medida 

ultrassonográfica transvaginal do colo uterino antes da indução do parto. 

Inicialmente selecionaram 56 artigos, porém, devido à ausência de 

relevância, duplicação de artigos, falha na metodologia e dados descritos, 

somente 20 estudos foram incluídos nessa revisão. A população incluída no 

estudo foi de 3101 pacientes submetidas à indução de parto por diferentes 

indicações e diferentes métodos (misoprostol, dinoprostona, aminiotomia, 

descolamento de membranas ovulares, ocitocina endovenosa, cateter balão 

cervical, estimulação mamilar). Os objetivos do estudo foram o cálculo da 

sensibilidade e especificidade do uso da ultrassonografia transvaginal na 

predição do sucesso da indução do parto. Os artigos incluídos eram 

prospectivos e avaliaram a acurácia da ultrassonografia transvaginal na 

predição do sucesso da indução de parto por meio da medida do 

comprimento do colo uterino, sendo que alguns incluíram também a 
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presença da imagem em funil no colo uterino. Compararam também as 

medidas ultrassonográficas com o escore de Bishop. Os objetivos 

secundários foram: análise do tipo de parto, ocorrência de parto vaginal em 

24 horas do início da indução, falha de indução, presença de trabalho de 

parto ativo e a estimativa do intervalo entre indução e parto. A definição de 

sucesso na indução do parto variou entre os estudos, sendo que 11 estudos 

consideraram sucesso o parto vaginal, 6 destes o parto vaginal em 24 horas 

do início da indução, 2 consideraram como sucesso a presença de fase ativa 

de trabalho de parto com dilatação cervical de 4 a 5 cm, e 1 artigo valorizou 

a presença de trabalho de parto em 48 horas do início da indução.  

 

Os resultados da análise estatística foram: o comprimento cervical 

do colo uterino mostrou-se preditivo do sucesso da indução do parto quando 

incluídos todos os estudos e os objetivos primários e secundários (LR de 

positividade do teste de 1,66, IC de 95% (1,20 – 2,31)) e de falha de indução 

(LR de negatividade do teste de 0,51 (IC de 95% (0,39 – 0,67)). Analisando 

os quatro objetivos em  subgrupos: parto vaginal, parto vaginal em 24 horas, 

parto em 24 horas após a indução e presença da fase ativa do parto, houve 

pouca ou nenhuma significância estatística na acurácia do método utilizado 

(ultrassonografia transvaginal), apresentando LR de: 1,40 (IC 95% - 0,95 – 

2,07) para parto vaginal; LR: 1,83 (IC 95% - 1,27 – 2,74) para parto vaginal 

em 24 horas; LR: 1,44 (IC 95% - 0, 47 – 4,44) para fase ativa do parto e LR: 

1,72 (IC 95% - 015- 19,69) para parto em geral dentro de 24 horas. No que 

diz respeito ao parto cesáreo, a LR de negatividade foi preditiva para a 
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ocorrência de parto cesáreo e ausência de parto vaginal em 24 horas após a 

indução do parto. Sete estudos compararam ainda o comprimento médio do 

colo uterino no grupo que obteve sucesso na indução e no grupo de falha, e 

como resultados encontraram que o comprimento do colo foi 4,8 mm (IC – 

95% , 3-4 – 6,2) menor no grupo de sucesso, em comparação aos que 

obtiveram falha.  Além disso, dez estudos analisaram a comparação das 

medidas ultrassonográficas com o escore de Bishop e não obtiveram 

diferença estatística na predição do sucesso da indução do parto (OR: 0,82, 

IC de 95% (0.37 – 1,80)); parto vaginal (OR: 0,72, IC de 95% (0,17 – 2,98)); 

parto vaginal em 24 horas (OR: 0,82, IC de 95% ( 0,27-2,54)) e presença da 

fase ativa do parto (OR; 0,59 com IC de 95% (0,28-1,23)). A presença de 

imagem em funil no OCI foi capaz de predizer o sucesso da indução do 

parto, com LR de positividade de 2,64 (IC de 95% (1,79 – 3,88)), LR de 

negatividade de 0,64 (IC de 95%(0,46 – 0,88)), sensibilidade de 43,8% (IC 

de 95 % (29,2 – 65,6)), especificidade de 82,7% (IC de 95% (75,4-90,7)), 

área sobre a curva: 0,80. 

 

Na presente revisão, talvez em virtude da variação do número de 

participantes em cada estudo (35 - 822 pacientes), valor de corte para as 

medidas ultrassonográficas (16,5 – 35 mm), diferentes métodos de indução 

do parto, múltiplos objetivos, uma certa heterogeneidade entre pacientes, já 

que poucos estudos excluíram as pacientes multíparas, gestações pré termo 

e pacientes com rotura prematura de membranas ovulares, os autores 

acharam surpreendente que a medida transvaginal no geral pode predizer o 
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sucesso e a falha na indução do parto. No entanto, quando realizada uma 

análise do subgrupo dos objetivos, o comprimento cervical falhou na 

acurácia de sua predição. 

 

Vankayalapati et al. (2008) (42) avaliaram a eficácia e utilidade da 

medida transvaginal do comprimento do colo uterino na predição do início 

espontâneo do trabalho de parto e na predição do parto vaginal pós parto 

espontâneo e após indução deste. O comprimento cervical foi 

significativamente inferior em pacientes que apresentaram início espontâneo 

do parto (25 mm +/- 8.3 mm), em detrimento das pacientes submetidas à 

indução (29.7 mm +/- 8.5 mm), com p = 0.001. Desse modo, o comprimento 

cervical esteve associado ao início espontâneo do parto e ao sucesso do 

parto vaginal (pós início espontâneo e indução). O mesmo não se aplicou à 

paridade, que somente esteve relacionada ao sucesso da IP (p = 0.00019). 

O presente estudo demonstrou que quanto mais curto o colo uterino, mais 

rápido será o início do trabalho de parto, com área abaixo da curva ROC 

para início do parto em até 4 dias de 0.683 para nulíparas e 0.588 para 

multíparas. Os resultados comprovam que gestantes com colo curto têm 

mais chance de evoluir não só para parto espontâneo como para o sucesso 

da IP. 

 

Eggebo et al. (2009) (43) avaliaram a comparação entre os elementos 

do escore de Bishop aos parâmetros correspondentes da ultrassonografia 

transvaginal, antes da indução do parto, e o poder de predição do sucesso 

da indução utilizando esses marcadores. Na análise da curva ROC, o exame 
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digital da dilatação do colo uterino foi o melhor elemento discriminador entre 

o sucesso e a falha da indução do parto, com área sobre a curva de 61% (IC 

de 95% (51-71%), p= 0.03)). Além disso, a combinação entre a altura da 

apresentação, comprimento cervical, ângulo cervical posterior e a dilatação 

clínica utilizadas como variáveis contínuas pode predizer o sucesso e a falha 

da indução do parto com 68% (IC de 95% - 58-78%, p < 0.01) de área sobre 

a curva. O modelo preditor misto foi preditor do sucesso e insucesso da 

indução do parto em 71% (IC de 95% - 61-80%, p < 0.01) de área sobre a 

curva. A combinação da altura da apresentação, comprimento cervical, 

ângulo cervical posterior e dilatação clínica pode contribuir para uma melhor 

predição do sucesso da indução do parto. 

 

Novamente Park et al. (44), porém em 2009, avaliaram o valor 

preditivo da história obstétrica prévia, do escore de Bishop e da medida 

ultrassonográfica transvaginal do colo uterino na predição da falha da 

indução do parto em pacientes nulíparas de termo. A falha da indução do 

parto foi definida como a inabilidade de atingir a fase ativa do trabalho de 

parto, que correspondeu à dilatação cervical superior a 4 cm em 12 horas do 

início do uso da ocitocina endovenosa ou  21 horas da inserção intravaginal 

da dinoprostona. A indução do parto foi considerada bem sucedida em 86% 

das pacientes (95/110), sendo que 15 pacientes falharam em entrar na fase 

ativa do parto dentro do intervalo de 24 horas da indução. Não houve 

diferença nos grupos de sucesso e insucesso da indução do parto quanto ao 

comprimento cervical médio (25,2 mm no grupo de sucesso x 27,4 mm no 
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grupo de insucesso, p = 0.124 e OR: 1,063, IC de 95% - 0,441-2,560, p = 

0.892). No entanto, a presença de história obstétrica prévia, como parto 

prematuro e perda fetal tardia (fetos com idade gestacional superior a 20 

semanas), se relacionou significativamente à falha na indução do parto (3% 

x 20% no grupo do sucesso e do insucesso, respectivamente p = 0.032 e 

OR: 16.028, IC de 95%, 2.047 – 125.5; p = 0.008). O escore de Bishop foi 

um preditor significativo e independente da falha da indução do parto (OR: 

0,621, IC de 95% - 0.391-0.988 p = 0.044) e utilizando a curva ROC, 

demonstrou-se que o melhor valor do escore de Bishop para a predição do 

insucesso da indução foi 3, com sensibilidade de 73% e especificidade de 

44%. 

 

Assim, a história obstétrica prévia de perdas tardias e parto 

prematuro e o escore de Bishop inferior a 3 foram preditores significativos da 

falha da indução do parto. Já a medida ultrassonográfica do comprimento 

cervical demonstrou baixo valor preditivo do insucesso da indução do parto. 

 

Uyar et al. (2009) (45) avaliaram o papel da ultrassonografia 

transvaginal e de fatores maternos e fetais na predição do sucesso da 

indução do parto. Após a regressão logística múltipla, o Índice de Massa 

Corpórea e o comprimento cervical se mostraram variáveis independentes e 

significativas na predição do intervalo da indução e parto (t = 2,680, p = 

0.009, IC de 95% (0,103-0,690); t = 5.738, p = 0.000, IC de 95% (0,293-

0,603), respectivamente), em detrimento do escore de Bishop e do peso do 
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recém-nascido, que não se mostraram estatisticamente significativos (t = - 

0.347, p = 0.73, IC de 95% (- 0.498 a -0.305); t = 0.089, p = 0.93, IC de 95% 

(- 0.002 a 0.002), respectivamente). Quanto à predição do risco de cesárea, 

os únicos fatores que se mostraram preditivos e eficazes e independentes 

foram o IMC (OR = 1,223, p = 0,005 com IC de 95% = 1,058 – 1,414) e o 

comprimento cervical (OR = 1,206, p = 0.000 com IC de 95% = 1,117 – 

1,303). A curva ROC demonstrou que o melhor parâmetro na predição do 

risco de cesárea foi o comprimento cervical, sendo que este e o IMC foram 

superiores em comparação ao escore de Bishop (com área sobre a curva de 

0.819, 0.701 e 0.416, respectivamente). Desse modo, os autores 

demonstraram que o valor de corte para o IMC foi de 23 kg/m2, com 

sensibilidade de 100% e especificidade de 19% e 19 mm para o 

comprimento cervical, com sensibilidade de 100% e especificidade de 28%. 

 

O comprimento transvaginal do colo do útero e o índice de massa 

corpórea (IMC) foram significantes na determinação do intervalo entre 

indução e parto, sendo o comprimento cervical o parâmetro mais importante 

e significativo.  Além disso, o comprimento cervical e o IMC foram eficazes 

na predição do risco de cesárea, em detrimento ao escore de Bishop, que 

não se mostrou uma variável independente e significativa. 
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O presente estudo tem como objetivos: 

Correlacionar as medidas do colo uterino pela ultrassonografia 

transvaginal em gestantes de termo e com indicações clínicas para a 

indução do parto, com: 

1- O sucesso da indução do trabalho de parto.  

2- A ocorrência de parto vaginal em até 24 horas do início da IP. 

3- A presença da fase ativa do trabalho de parto, após a IP. 

4- Avaliação clínica do Índice de Bishop. 
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No período de fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010, foi realizado 

estudo prospectivo e observacional, envolvendo gestantes de termo com 

critérios clínicos à indução do parto. Essa pesquisa foi desenvolvida no 

Pronto Atendimento (PA) / Centro Obstétrico (CO) do Hospital Universitário 

da Universidade de São Paulo, sendo iniciada após a aprovação pelo 

Comitê de Ética em pesquisa do Hospital Universitário da USP (CONEP) 

(Anexo 1). 

 

4.1. Pacientes 

4.1.1. Critérios de inclusão 
 
 

 gestações com fetos únicos e vivos 

 indicações para indução do parto: presença de oligoâmnio,   

restrição do crescimento fetal, pós datismo, síndromes hipertensivas 

e diabetes gestacional 

 idade gestacional entre 37 semanas e 42 semanas de 

gestação, determinada pela DUM (data da última menstruação), e 

ultrassonografia de primeiro trimestre 

 fetos em apresentação cefálica 

 membranas ovulares íntegras 
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 vitalidade fetal preservada 

 ausência de cesáreas ou cicatrizes uterinas prévias 

 ausência de suspeita de macrossomia fetal 

 concordância, por escrito, com o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido do Protocolo e Pesquisa, aprovado pela Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do 

HCFMUSP e da Diretoria Clínica do Hospital Universitário da USP 

(Anexo 2). 

 

A idade gestacional foi calculada a partir da data da última 

menstruação (DUM), quando concordante com a ultrassonografia de 

primeiro trimestre; ou por este último quando a diferença era superior a sete 

dias. 

 

4.1.2. Critérios de exclusão 
 

  gestantes em trabalho de parto 

 cesáreas por sofrimento fetal realizadas antes do início da 

indução do TP 

 recém-nascidos macrossômicos 

 

4.2. Processo de coleta de dados e acompanhamento das 
gestantes 
 

As gestantes que utilizam os serviços de pré-natal, PA/CO com 
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critérios clínicos de indução do trabalho de parto eram encaminhadas para a 

internação. No PA/CO, após a confirmação da indicação clínica da indução 

do parto e dos critérios necessários para a inclusão da pacientes no 

presente estudo, procedeu-se ao exame digital para a avaliação do escore 

de Bishop, bem como a definição do medicamento a ser utilizado, que no 

presente estudo foi baseado unicamente na categorização pelo escore de 

Bishop. Conforme protocolo clínico vigente no serviço (46, 47, 48, 49), a 

preparação do colo está indicada quando o escore de Bishop (1964) (14)  é 

inferior a 6, sendo então utilizado o misoprostol intravaginal de 25 

microgramas a cada 4 horas, e no máximo de 6 comprimidos ou 150 

microgramas (em 24 horas). No entanto, se o Índice de Bishop for igual ou 

superior a 6, inicia-se a indução do parto com ocitocina intravenosa e 

aminiotomia, quando oportuno. O detalhamento e categorização do Índice de 

Bishop foi realizado por obstetras experientes do serviço, que eram os 

assistentes responsáveis pela internação e conduta de cada 

paciente.(Anexo 3). A médica pesquisadora não obteve acesso prévio a 

esses dados. 

 

No momento de sua internação, entrevistou-se a gestante para a 

obtenção dos dados demográficos, antecedentes pessoais e obstétricos. 

Após a internação, iniciou-se também a avaliação da vitalidade fetal por 

meio da cardiotocografia basal de repouso, bem como do perfil biofísico 

simplificado, além da realização da ultrassonografia transvaginal para a 

avaliação do comprimento cervical, da distância da apresentação fetal ao 
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orifício cervical externo (OCE), dilatação do colo uterino e definição da 

presença da imagem em funil no orifício cervical interno, objetos do presente 

estudo e realizados pela médica pesquisadora. Em quarenta casos as 

medidas foram realizadas pela pesquisadora e seu orientador. 

 

Com a finalização dos procedimentos relacionados à internação, as 

pacientes que apresentaram escore de Bishop igual ou superior a 6, ou seja, 

estado cervical favorável à indução do parto, eram prontamente 

encaminhadas ao centro obstétrico para o início da indução do parto. No 

entanto, pacientes com escore inferior a 6, com estado cervical desfavorável 

à indução e com necessidade de preparo e maturação cervical, eram 

encaminhadas ao alojamento conjunto para aguardar o início da maturação 

cervical, que conforme protocolo do serviço, inciar-se-ia a zero hora do dia 

seguinte. Após o início da indução, essas gestantes eram monitoradas 

rigorosamente com cardiotocografia basal e controle clínico da equipe do 

centro obstétrico em todo o processo de indução e parto. As parturientes 

eram submetidas à analgesia e anestesia de parto, quando necessário. 

 

Em todas as pacientes foram acompanhados os resultados da 

indução do trabalho de parto, como hora de início da indução, presença e 

duração da fase ativa do parto, que foi definida como a presença de 

dilatação cervical igual ou superior a 5 centímetros (33) e no mínimo duas 

contrações regulares em 10 minutos do parto; intervalo entre indução e tipo 

de parto, suas indicações e intercorrências. Além disso, foram 
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acompanhados os resultados neonatais imediatos, como peso do recém-

nascido (RN) e Apgar de primeiro, quinto e décimos minuto (50). 

4.3. Avaliação clínica do escore de Bishop 

  
Após a admissão e autorização do termo por escrito, as pacientes 

eram submetidas ao exame digital transvaginal para avaliação do colo 

uterino e determinação do escore de Bishop, segundo a figura 1 (Bishop, 

1964) (14), pelo obstetra assistente responsável pelo caso. 

 

 

                                  ÍNDICE DE BISHOP   

Variáveis                                                  Pontuação 

  Zero Um Dois Três 

Dilatação (cm) 0 cm 1-2 cm 3-4 cm  5-6 cm 

Esvaecimento (%) 0-30  40-50  60-70  80 

Altura da apresentação -3 -2  -1 ou 0  +1/+2 

Consistência Firme Média Amolecida - 

Posição Posterior Medianizada Anteriorizada - 

      Figura 1 – Índice de Bishop (Bishop,1964). 
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4.4. Uso de misoprostol e ocitocina na indução do parto 
 

O medicamento utilizado para a maturação do colo uterino e 

posterior indução do parto em colos desfavoráveis foi o misoprostol (51). 

Utilizou-se esse medicamento pela via intravaginal, na dose de 25 

microgramas, administrado a intervalos de 4 horas, atingindo o máximo de 6 

doses (150 microgramas), ou até o escore de Bishop se tornar favorável 

(índice igual ou superior a 6), quando então inicia-se a indução do parto com 

a ocitocina intravenosa  (46, 49). A presença de contrações uterinas regulares 

e persistentes era um critério de suspensão da continuidade do uso do 

misosprostol, com o intuito de reduzir a incidência de taquissistolia e suas 

possíveis consequências. 

 

A ocitocina intravenosa era administrada na forma de soro, contendo 

5 UI desta e 500 mililitros de solução glicosada a 5%, obtendo-se, assim, 

uma solução com concentração de ocitocina de 10 mUI/mL. Inicia- se então 

a indução com a infusão de 2 mUI por minuto e aumentando essa mesma 

dose a cada quinze minutos, até a dose máxima de 32 mUI por minuto, ou 

até atingir a fase ativa do parto, conforme previamente descrito (52). 
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4.5. Avaliação da vitalidade fetal 
  

 

 Todos os exames para avaliar a vitalidade fetal, como a 

cardiotocografia basal e estimulada e o perfil biofísico fetal simplificado para 

avaliação do Índice de Líquido Aminiótico (ILA), foram realizados no PA/CO 

do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, pela médica 

pesquisadora. A cardiotocografia basal e estimulada era realizada por um 

período mínimo de 10 minutos, antes da indução do parto, bem como a 

quantificação do ILA. Fetos com suspeita de sofrimento fetal diagnosticados 

por esse exame foram excluídos do estudo. 

 

4.6. Avaliação das variáveis ultrassonográficas do colo uterino 
 

 

Todos os exames para avaliar as variáveis ultrassonográficas foram 

executados na sala de ultrassonografia do Pronto Atendimento da Clínica 

Obstétrica do Hospital Universitário da USP, pela médica pesquisadora, em 

quarenta casos, também por seu orientador. As pacientes foram 

acomodadas em posição de litotomia dorsal com esvaziamento vesical 

prévio ao exame.  

 

O estudo das variáveis ultrassonográficas para avaliação do colo 

uterino na indução do parto empregou os aparelhos de ultrassonografia com 

transutor endocavitário de 6 Mhz, da marca Toshiba e modelos PVG- 601 V, 

e PowerVision 6000 (SSA – 370 A ). 
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4.6.1. Medida do comprimento do colo uterino  

 
Após o esvaziamento vesical prévio, era realizada a introdução da 

sonda endovaginal no fórnice anterior da vagina e a 3 centímetros do colo 

uterino (7, 30, 36), sendo exercida a mínima pressão de forma a não distorcer 

sua posição ou forma. Desse modo, era obtida uma visão sagital e completa 

do colo uterino, incluindo o orifício cervical interno, a mucosa ecogênica e o 

canal endocervical e o orifício cervical externo. Após a visualização do corte 

sagital, a imagem era magnificada até ocupar aproximadamente 75% da 

tela, sendo os marcadores eletrônicos ou calipers locados de modo a medir 

o comprimento do colo uterino, ou seja, a linha da distância entre os orifícios 

cervicais interno e externo. Foram realizadas três medidas do comprimento 

cervical, sendo considerada a menor medida entre elas (24, 53, 54, 55).       

(Figura 2). 
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Figura 2 – Medida do comprimento do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal. 

 

4.6.2. Avaliação da dilatação do colo uterino 
 
 

 

Após realizar a locação da sonda transvaginal como explanado 

anteriormente e obtido o corte sagital com visibilização de todo o 

comprimento cervical, foi realizada uma leve pressão no fundo uterino com o 

intuito de pressionar a apresentação fetal contra o orifício cervical interno. 

Desse modo, identificamos a linha anecogênica endocervical, e após a 

locação dos calipers próximos ao vértice, realizamos a medida transversa da 

espessura da linha anecogênica. Essa medida visava avaliar a dilatação 

cervical (21).  
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Foram realizadas também três medidas, sendo considerada a menor 

entre essas. (Figura 3). 

 

Figura 3 – Medida da dilatação cervical pela ultrassonografia transvaginal. 

 

4.6.3. Medida da distância da apresentação fetal ao OCE 

 
Com o objetivo de estimar a altura da apresentação fetal, após a 

localização do corte sagital do colo uterino era mensurada com os calipers a 

distância do ponto mais inferior da apresentação fetal, localizado na tábua 

externa da cabeça fetal em contato com a pele, até o orifício cervical 

externo. Também foram realizadas três medidas, sendo considerada a 

inferior. (Figura 4). 
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Figura 4 – Medida da distância da apresentação fetal ao OCE, pela ultrassonografia 

transvaginal. 

 

4.6.4. Definição da presença do afunilamento do colo uterino 
(imagem em funil no OCI) 

 

 

Após realizar a locação da sonda transvaginal como explanado 

anteriormente e obtido o corte sagital com visibilização de todo o 

comprimento cervical, identificamos a presença do afunilamento do colo 

uterino, ou imagem em funil no orifício cervical interno, que corresponde à 

imagem em V ou triângulo na área do OCI com ápice no canal endocervical 

(24, 29, 39).(Figura 5). 
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Figura 5 - Presença de imagem em funil no OCI, pela ultrassonografia transvaginal. 

 

4.7. Dados Clínicos das Pacientes 
 

 

 No momento da internação foram coletados e analisados 

posteriormente os seguintes dados das gestantes: idade, raça, paridade, 

idade gestacional e Índice de Massa Corpórea (IMC)(Anexo 3). 

 

 4.8. Desfechos avaliados 

4.8.1. Sucesso da Indução do Parto 
 

 Este foi definido como a evolução para parto vaginal após o início 

da indução do parto. 
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4.8.2. Parto vaginal em 24 horas da IP 
 

Avaliamos também a ocorrência de parto vaginal no período até 24 

horas após o início da IP. 

 

4.8.3.  Presença de fase ativa do trabalho de parto 
 

 

 Avaliaram-se gestantes que foram submetidas à indução do parto e 

que evoluíram ou não para a fase ativa do trabalho de parto, definida como a 

presença de cervicodilatação igual ou superior a 5 cm e contrações uterinas 

regulares e rítmicas (presença de 2 ou mais contrações em 10 minutos) (33). 

4.9. Tamanho amostral  
 
 
 

 O modelo explicativo a ser testado quanto à probabilidade de 

ocorrer parto vaginal após o início da indução do parto inclui seis variáveis 

explicativas, sendo essas a medida do comprimento cervical, a dilatação 

cervical, altura da apresentação fetal, presença da imagem em funil no OCI, 

o escore de Bishop e a paridade. De acordo com Concato et al. (1993) (56), 

para cada variável explicativa a ser testada devem ser incluídos no estudo 

no mínimo dez casos (no caso, dez casos de pacientes que evoluíram para 

parto vaginal). Desse modo, como serão testadas seis variáveis, deveriam 

ser incluídas no mínimo 60 pacientes cujo parto tenha sido vaginal. Além 

disso, o número de pacientes incluídas depende da proporção de pacientes 

submetidas à indução do parto e que evoluem para parto vaginal. Na 
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literatura vigente, estudos conduzidos por Ware, Raynor (2000) (26), Rane et 

al. (2005) (10), a proporção de parto vaginal foi de 69% e 64,5%, 

respectivamente. Assim, com base nos conceitos acima elucidados e na 

proporção de partos vaginais em pacientes submetidas à indução de parto 

estimada entre 60 a 65%, foram utilizadas 15 pacientes para cada variável 

no modelo de regressão logística. O tamanho da amostra foi então calculado 

utilizando-se o valor de medida de associação entre a paridade da mãe e a 

ocorrência de parto vaginal, admitindo diferentes magnitudes do OR e da 

proporção de mulheres não expostas (nulíparas), e admitindo alfa = 0.05 e 

poder do teste = 80%. Nesse caso, utilizando-se um OR de 2.50 (alto poder 

de associação e poder do teste = 80%) e a proporção de parto vaginal entre 

nulíparas de 50 a 60%, o n (tamanho da amostra) foi de 170 a 190 

pacientes. Desse modo, o número de pacientes incluídas nesse estudo é de 

190 gestantes. 

 

5.0. Análise Estatística 

 
Para a realização da análise estatística, primeiramente foram 

descritas as características das pacientes incluídas no estudo, sendo as 

medidas nominais expressas com o uso de frequências relativas e 

absolutas, e as medidas numéricas com o uso de medidas resumo (57). As 

medidas nominais foram descritas segundo a ocorrência do sucesso da 

indução do parto, ou seja, parto vaginal ou a falha da indução cesárea, 

presença e ausência de fase ativa do parto, descrito anteriormente como a 
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habilidade em atingir cervicodilatação de 5 centímetros e presença de no 

mínimo duas contrações regulares em dez minutos, e ocorrência ou não de 

parto vaginal dentro de 24 horas após o início da indução do parto, com o 

uso de frequências absolutas e relativas e verificada a existência de 

associação entre os desfechos e as variáveis de interesse com o uso de 

testes qui-quadrado ou testes da razão da verossimilhança (58). Já as 

medidas numéricas foram descritas segundo os desfechos de interesse e 

comparadas com o uso de testes t-Student (57) ou testes de Mann-Whitney 

(59), conforme distribuição dos dados previamente testada para a 

normalidade de distribuição com o uso de testes de Kolmogorov-Smirnov (59).  

 

 

Foram calculadas as correlações de Pearson (57) entre o Índice de 

Bishop e os parâmetros ultrassonográficos para verificar a correlação 

existente, sendo os resultados ilustrados com o uso de diagramas de 

dispersão. Posteriormente, as gestantes foram estratificadas segundo o 

valor de Bishop: < 6 – desfavorável à IP e > 6, favorável a esta, e 

comparadas às variáveis ultrassonográficas segundo as categorias acima 

relatadas aos desfechos de interesse, com o uso de testes t-Student. Além 

disso, foram desenvolvidas curvas ROC (60) para os parâmetros 

ultrassonográficos que se relacionaram estatisticamente ao desfecho 

estudado e verificado o ponto de corte para a melhor detecção do sucesso 

da indução do parto, fase ativa do trabalho de parto e parto vaginal em 24 

horas, e verificadas as sensibilidades e especificidades e área sobre a curva 
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(AUC) para cada ponto de corte. A análise multivariada foi conduzida, então, 

utilizando-se a construção de um modelo de regressão logística para o 

cálculo da probabilidade da ocorrência do sucesso da indução do parto e 

dos outros desfechos secundários, em função das exposições estudadas (60). 

Os modelos foram construídos com e sem o Índice de Bishop, gerando para 

cada modelo final, para cada desfecho, uma fórmula de previsão de 

probabilidade. Os testes foram realizados com nível de significância de 5%. 

 

A reprodutibilidade das medidas ultrassonográficas foi avaliada 

calculando-se as correlações intraclasses com os respectivos intervalos com 

95% de confiança (61), tanto intra como interobservador, e elaborados os 

respectivos gráficos de Bland-Altman para cada medida avaliada (58), sendo 

a variação interoperador realizada pela médica pesquisadora e seu 

orientador em 20% da amostra de pacientes (40 casos). As variáveis que 

mantiveram a significância estatística conjuntamente permaneceram nos 

modelos finais. No presente estudo foram utilizados os softwares Excel 2003 

e SPSS 13.0, para armazenamento e análise dos dados. 

 

5.1. Caracterização da população estudada 
 

 

A amostra inicial foi composta de 210 gestantes que preencheram os 

critérios de inclusão deste estudo, sendo que quatro pacientes foram 

excluídas pela presença de alterações na cardiotocografia fetal, duas pela 

evolução espontânea para trabalho de parto ativo e quatorze pela presença 
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de macrossomia fetal ao nascimento, ou seja, recém-nascidos com peso 

superior a 4000 g. Das pacientes que apresentaram alteração dos 

parâmetros da cardiotocografia, três apresentaram Desacelerações Intra-

Parto Tipo II de repetição, e uma apresentou padrão comprimido e 

Desacelerações Intra-Parto Tipo III de repetição, sendo então realizada 

cesárea, sem a possibilidade de indução do parto. Já as pacientes que 

apresentaram contrações uterinas regulares e evolução para trabalho de 

parto ativo, culminaram com a ocorrência de parto vaginal sem a 

necessidade de indução deste. Desse modo, foram excluídas vinte pacientes 

da amostra inicial, permanecendo no presente estudo 190 gestantes. 

 

Conforme a caracterização da amostra de pacientes desse estudo, 

apresentamos que a maioria das gestantes é da raça branca e estado civil 

casado ou acompanhado (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Distribuição da raça e estado civil das 190 gestantes submetidas 
à avaliação do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal para predição 
do sucesso da indução do parto. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 
2010. 
 
Variável                               Frequência                                             % Total 

RAÇA  

Branca                                   96                                                             50,5 

Parda                                     63                                                             33,2 

Negra                                     31                                                             16,2                          

ESTADO CIVIL 

Solteira                                   82                                                             43,2 

Amasiada                               68                                                             35,8 

Casada                                   40                                                             21,1 

TOTAL                                  190                                                             100 
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A média +/- desvio padrão da idade materna foi de 24,58 +/- 5,94 

anos, sendo a mediana de 24 anos, com valores mínimos e máximos de 13 

a 41, respectivamente. A idade gestacional média foi de 40,05 semanas, 

bem como o IMC, que apresentou média de 28,26 +/- 4,43 kg/m2 (Tabela 2). 

 
 
Tabela 2- Descrição da idade materna, idade gestacional, paridade e IMC 
das 190 gestantes submetidas à avaliação do colo uterino pela 
ultrassonografia transvaginal para predição do sucesso da indução do parto. 
HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 
Variável        Média           DP         Mediana         Mínimo        Máximo              N              

IM                  24,58           5,94          24                  13                  41                  190 

IG                  40,05           1,16          40,29              37,20              42                 190 

Paridade         1,89            1,34           1                    1                    7                  190 

IMC                28,26           4,43          28                  18                  50                  190 

Nota: IM = idade materna (anos), IG = idade gestacional (semanas), IMC = índice de massa 
corpórea (Kg/m2). 
  
 

Quanto à paridade, a mediana foi de um parto vaginal prévio, sendo 

que 102 (54%) das gestantes eram nulíparas e 88 (46%) eram multíparas, 

neste estudo definido como a presença de um ou mais partos vaginais 

prévios (Gráfico 1).  
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medidas ultrassonográficas do colo uterino foram: 25,73 mm do 

comprimento do colo uterino, 33,79 mm para a distância da apresentação 

fetal ao OCE e 6,79 mm para a dilatação do colo uterino. O peso médio dos 

recém-nascidos foi de 3,223 gramas (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Descrição do Índice de Bishop, Tempo entre IP e parto, Tempo de 
trabalho de parto, peso dos RN e variáveis ultrassonográficas das 190 
gestantes submetidas à avaliação do colo uterino pela ultrassonografia 
transvaginal para predição do sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a 
fevereiro de 2010. 
 
Variável             Média           DP          Mediana        Mínimo        Máximo                  N 

I-Bishop               3,61          1,87              1                     1                   8                       190 

Comp (USG)         25,73         8,39            25,5                6,8                 47                      190 

Dist Ap/OCE(USG)  33,79        8,13             34                  14                  52                      190 

Dilat (USG)            6,79          2,69             6,3                   2                  13                      190 

T de TP                3,08           2,3               3                     0                  14                      190 

T entre IP            14,15         7,92           12,75             2,38             35,13                     190 

Peso dos RN     3223,4      436,72        3272,5            1790             3998                     190 

Nota: Comp (USG) = comprimento do colo à ultrassonografia transvaginal (mm), Dist 
Ap/OCE (USG) = distância da apresentação fetal  ao OCE à ultrassonografia transvaginal 
(mm), Dilat (USG) = dilatação do colo uterino à ultrassonografia transvaginal (mm), T de TP 
= tempo de trabalho de parto (horas), T entre IP = tempo ou intervalo entre o início da 
indução e o parto (horas), peso dos RN = peso dos recém-nascidos (gramas). 
 

 

Quanto à variável imagem em funil no OCI, esta esteve presente em 

70 gestantes (41,6%), em detrimento de 111 gestantes (58,4%) que não 

apresentaram esta imagem pela ultrassonografia transvaginal (Gráfico 6). 
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2. Avaliação do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal 
na indução do parto  

 

2.1. Associação do comprimento do colo uterino, distância da 
apresentação fetal ao OCE, dilatação cervical e imagem em funil no OCI 
ao sucesso da IP 

 

 

As medidas do comprimento do colo (OR: 0,923–IC de 95% (0,886 – 

0,96); p <0,001), a distância da apresentação fetal ao OCE (OR: 0,902 – IC 

de 95% (0,861-0,944; p<0,001), a dilatação cervical (OR:1,391- IC de 95% 

(1,206-1,605); p<0,001) e a presença da imagem em funil no OCI (OR: 5,93- 

IC de 95% (2,69 -13,05); p < 0,001) estão relacionadas e influenciam 

isoladamente o tipo de parto (p < 0,05). O comprimento cervical médio no 

grupo que evoluiu para o sucesso da IP, foi de 24,12 +/-7,93 mm, a distância 

média da apresentação fetal ao OCE apresentou-se como 31,97+/- 7,80 

mm, ambos inferiores em relação ao grupo que evoluiu para a cesárea. Já a 

dilatação média no grupo das gestantes que evoluíram para parto vaginal foi 

de 7,40+/-2,61 mm, superior à dilatação demonstrada no grupo do insucesso 

da IP (Tabela 4). 
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Tabela 4- Descrição das medidas ultrassonográficas, segundo o tipo de 
parto e testes de comparação, das 190 gestantes submetidas à avaliação do 
colo uterino pela ultrassonografia transvaginal para predição do sucesso da 
IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 

Variável    Parto    Média   DP     Med    Mín    Máx     N       OR        IC(95%)             p 

                                                                                                                                  Inferior   Superior 

  

C colo        Vaginal        24,12       7,93       24           8          46        133      0,923     0,886      0,961       <0,001* 

                   Cesárea     29,47       8,29       30         6,8         47         57               

 

Dist A/OE  Vaginal       31,97       7,80     32         14           50        133      0,902      0,861     0,944       <0,001* 

                   Cesárea     38,05       7,29      38         18           52         57 

 

Dilat           Vaginal        7,40        2,61      7,2       2,8          13         133      1,391      1,206      1,605       <0,001* 

                  Cesárea      5,36        2,35       5           2           10,2       57  

Nota: C colo = comprimento do colo uterino à ultrassonografia transvaginal (mm), Dist 
A/OE= distância da apresentação fetal ao OCE à ultrassonografia transvaginal (mm), Dilat = 
dilatação do colo uterino à ultrassonografia transvaginal (mm). Med = mediana, * Resultado 
do teste t-Student. OR correspondente ao aumento de uma unidade explicativa. 
 
 

 

A imagem em funil no OCI foi identificada em 88,6% das pacientes 

que evoluíram para parto vaginal, em detrimento de 11,4% no grupo da 

cesárea (OR: 5,93- IC de 95% (2,69-13,05); p< 0,001). (Tabela 5). Desse 

modo, demonstrou-se que todas as variáveis ultrassonográficas se 

relacionaram ao sucesso da IP. 
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Tabela 5- Descrição da variável ultrassonográfica imagem em funil, segundo 
o tipo de parto e testes de comparação, das 190 gestantes submetidas à 
avaliação do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal para predição do 
sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 
Variável                 Parto                         Total          OR               IC (95%)              p 
                   Vaginal           Cesárea                                      inferior    superior 
                  N          %        N         % 

I FUNIL 
 
Ausente        63         56,8       48        43,2         111   
  
Presente       70         88,6        9         11,4          79             5,93           2,69        13,05             <0,001 
 
Total              133        70          57         30          190 

Nota: I funil = imagem em funil identificada no OCI e adentrando canal endocervical. 
 
 

2.2. Associação do comprimento do colo uterino, distância da 
apresentação fetal ao OCE, dilatação cervical e imagem em funil no OCI 
à ocorrência do parto vaginal em até 24 horas após a indução do parto 

 

 

O desfecho parto vaginal em 24 horas se relacionou 

estatisticamente à medida do comprimento cervical (OR: 0,903- IC de 95% 

(0,866-0,942); p <0,001), da distância da apresentação fetal ao OCE (OR: 

0,887- IC de 95% (0,847-0,929); p<0,001), sendo ambas inferiores no grupo 

que apresentou o desfecho esperado. O comprimento do colo uterino e a 

distância da apresentação fetal médios no grupo que apresentou o desfecho 

esperado foi de 23,34 +/-7,54 mm e 31,29 +/- 7,55 mm, respectivamente. Já 

a dilatação cervical média nesse grupo foi de 7,61 +/-2,61 mm, sendo que 

esta também se associou à ocorrência de parto vaginal em até 24 horas do 

início da IP (OR: 1,43- IC de 95% (1,247-1,640); p< 0,001), apresentando 

medidas superiores no grupo de evolução para parto vaginal em até 24 
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horas do início da IP (Tabela 6).  

 

Tabela 6- Descrição das medidas ultrassonográficas, segundo o desfecho 
parto vaginal em até 24 horas após a IP e testes de comparação, das 190 
gestantes submetidas à avaliação do colo uterino pela ultrassonografia 
transvaginal para predição do sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a 
fevereiro de 2010. 
 

Variável   PV 24hs   Média   DP     Med   Mín   Máx     N       OR        IC (95%)           p 

                                                                                                                                  Inferior   Superior 

 

C colo         sim              23,34       7,54       23         8         45         119      0,903      0,886     0,942        <0,001* 

                    não              29,73       8,25       30        6,8       47          71          

 

Dist A/OE   sim              31,29       7,55        32        14        50         119      0,887     0,847    0,929         <0,001* 

                    não             38,05       7,29        38        18        52           71 

 

Dilat            sim              7,61         2,61         8         2,8      13          119      1,430     1,247     1,640        <0,001* 

                    não             5,41         2,24         5          2         10,2         71 

Nota: PV 24hs = parto vaginal em até 24 horas após a indução do parto, C colo = 
comprimento do colo uterino à ultrassonografia transvaginal (mm), Dist A/OE = distância da  
apresentação fetal  ao OCE à ultrassonografia transvaginal (mm), Dilat = dilatação do colo 
uterino à ultrassonografia transvaginal (mm). * Resultado do teste t-Student. OR 
correspondente ao aumento de uma unidade explicativa. 
 

 

 

A presença da imagem em funil no OCI foi identificada em 84,8% 

das gestantes que evoluíram para o desfecho esperado (OR: 6,33 – IC de 

95% (3,09-13,00); p <0,001), em detrimento de 15,2% no outro grupo 

estudado, confirmando, assim, a correlação entre essa variável 

ultrassonográfica e a evolução para parto vaginal em 24 horas após a IP. 

(Tabela 7). 
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Tabela 7- Descrição da variável ultrassonográfica imagem em funil, segundo 
a ocorrência de parto vaginal em até 24 horas após o início da IP e testes de 
comparação, das 190 gestantes submetidas à avaliação do colo uterino pela 
ultrassonografia transvaginal para predição do sucesso da IP- HU-USP, 
fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 
Variável           PV 24 hs                     Total          OR                IC (95%)                 p 
                                                                                        inferior    superior 
                  não   %       sim   % 

I FUNIL 
 
Ausente        59     53,2      52      46,8        111   
      
Presente       12     15,2      67      84,8         79            6,22            3,09            13,00               <0,001 
 
Total           71    37,4     119    62,6      190 

Nota: I funil = imagem em funil identificada no OCI e adentrando canal endocervical, PV 24 
hs- parto vaginal em até 24 horas da IP. 
 
 

2.3. Associação do comprimento do colo uterino, distância da 
apresentação fetal ao OCE, dilatação cervical e imagem em funil no OCI 
à presença de fase ativa do trabalho de parto após a IP 
 

 

 

Quanto ao desfecho trabalho de parto ativo ou fase ativa do parto, os 

resultados demonstram que as medidas do comprimento do colo (OR: 0,881- 

IC de 95% (0,836-0,929); p <0,001) e a distância da apresentação fetal ao 

OCE (OR: 0,866- IC de 95% (0,817-0,918); p <0,001) são estatisticamente 

significativas e inferiores em gestantes que presenciaram o trabalho de parto 

ativo (p <0,05). Quanto à medida da dilatação cervical (OR: 1,602- IC de 

95% (1,306-1,965); p<0,001), ocorre o oposto, ou seja, pacientes que 

atingiram a fase ativa do trabalho de parto apresentaram medida superior às 

que não evoluíram para essa fase. O comprimento cervical, distância da 

apresentação fetal ao OCE e a dilatação médios no grupo que atingiu a fase 
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ativa do parto foi: 24,25 +/-7,78 mm; 32,32+/-7,68 mm; 7,25+/-2,60 mm, 

respectivamente (Tabela 8). 

 

Tabela 8- Descrição das medidas ultrassonográficas, segundo o desfecho 
fase ativa do parto e testes de comparação, das 190 gestantes submetidas à 
avaliação do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal para predição do 
sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 

Variável  TPativo     Média   DP    Med   Mín    Máx    N      OR            IC (95%)           p 

                                                                                                   Inferior   Superior 

 

C colo        sim              24,25        7,78      24        6,8        46         155     0,881     0,836      0,929      <0,001* 

                   não             32,29        7,90      35        13         47           35          

 

Dist A/OE  sim              32,32        7,68      32        14         52          155     0,866      0,817      0,918     <0,001* 

                   não             40,34        6,78      40        18         52           35 

 

Dilat          sim                7,25         2,60       7          2,8       13          155     1,602      1, 306      1,965     <0,001* 

                  não               4,73         2,07      4,1        2           9,6          35 

Nota: TPativo = trabalho de parto ativo ou fase ativa do parto, C colo = comprimento do colo 
uterino à ultrassonografia transvaginal (mm), Dist A/OE = distância da apresentação fetal ao 
OCE à ultrassonografia transvaginal (mm), Dilat = dilatação do colo uterino à 
ultrassonografia transvaginal (mm). * Resultado do teste t-Student. OR correspondente ao 
aumento de uma unidade explicativa. 
 

 

Identificou-se a presença da imagem em funil no OCI e adentrando o 

canal endocervical em 97,5% das gestantes que apresentaram o desfecho 

esperado, em detrimento de 2,5% das que não evoluíram para a fase ativa 

do parto (OR: 16,29- IC de 95% (3,78-70,25)) (Tabela 9). Desse modo, no 

presente estudo todas as medidas ultrassonográficas do colo uterino se 

associaram estatisticamente à presença de trabalho de parto ativo após a IP.  
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Tabela 9- Descrição da variável ultrassonográfica imagem em funil, segundo 
a presença da fase ativa do parto, ou trabalho de parto ativo após o início da 
IP e testes de comparação, das 190 gestantes submetidas à avaliação do 
colo uterino pela ultrassonografia transvaginal para predição do sucesso da 
IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 

Variável             TPativo                   Total         OR              IC (95%)                     p 
                                                                                     inferior    superior 
                  não    %       sim     % 
I FUNIL 
 
Ausente      33    29,7     78      70,3     111   
  
Presente      2     2,5      77      97,5       79           16,29        3,78          70,25          <0,001 
 
Total           35     18,4    155    81,6     190 

Nota: I funil = imagem em funil identificada no OCI e adentrando canal endocervical, TPativo 
= trabalho de parto ativo ou fase ativa do parto. 
 
 

3. Associação do Índice de Bishop e Indução do Parto 

 
  

O Índice de Bishop se associou significativamente à ocorrência do 

sucesso da indução do parto (OR: 1,721- IC de 95% (1,363-2,172); p< 

0.001); evolução para parto vaginal em até 24 horas do início da indução 

(OR:1,747- IC de 95% (1,410-2,166); p<0.001) e presença de trabalho de 

parto ativo, ou fase ativa do parto (OR: 2,110- IC de 95% (1,479-3,012); p 

<0.001) (Tabela 10). 
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Tabela 10- Descrição do Índice de Bishop, segundo os desfechos: sucesso 
da IP, parto vaginal em 24 horas após a IP, fase ativa do parto e testes de 
comparação, das 190 gestantes submetidas à avaliação do colo uterino pela 
ultrassonografia transvaginal para predição do sucesso da IP. HU-USP, 
fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 

Variável   Desfecho    Média    DP    Med    Mín    Máx    N     OR       IC (95%)              p 

                                                                                                       Inferior   Superior 

 

I-B               vaginal            4,05         1,90      3            1           8          133     1,721    1,363    2,171     <0,001# 

                    cesárea            2,58        1,32      2            1            7           57          

 

I-B              PV24hs/s          4,19         1,70     4            1           8           119      1,747    1,410      2,166     <0,001# 

                   PV24hs/n          2,63        1,35      2            1          7            71 

 

I-B              TPativo/s          3,02        1,88      3            1          8           155      2,110    1,479      3,012     <0,001# 

                   TPativo/n         2,26         1,07      2            1          5            35 

Nota: I-B = Índice de Bishop, PV24hs/s = parto vaginal ocorrido em até 24 horas após a IP, 
PV24hs/n = ausência de parto vaginal em até 24 horas após IP, TPativo/s = presença de 
trabalho de parto ativo/fase ativa do parto, TPativo/n = ausência de trabalho de parto ativo, # 
Resultado do teste Mann-Whitney, OR correspondente ao aumento de uma unidade 
explicativa. 
 

 

4. Associação da paridade, IMC, idade materna e idade 
gestacional com o sucesso da indução do parto outros desfechos 
 

 

Das outras variáveis analisadas, a paridade materna se relacionou 

significativamente ao sucesso da indução do parto (OR: 1,474- IC de 95% 

(1,067-2,037); p<0,001) e a ocorrência de parto vaginal em até 24 horas da 

IP (OR: 1,504- IC de 95% (1,116-2,026). A idade materna, o IMC e a idade 

gestacional no momento da indução não se associaram estatisticamente aos 

desfechos analisados (Tabelas 11,12 e 13). 
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Tabela 11- Descrição da IM, IG, paridade, IMC, segundo o tipo de parto e 
testes de comparação, das 190 gestantes submetidas à avaliação do colo 
uterino pela ultrassonografia transvaginal para predição do sucesso da IP. 
HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010 
 

Variável    Parto     Média    DP     Med       N          OR          IC (95%)                  p 

                                                                                           Inferior    Superior 

 

IM              Vaginal         24,61       5,87         24          133         1,003       0,952       1,057                  0,915* 

                  Cesárea       24.,51      6,16         23           57           

 

IG              Vaginal        40,01        1,10       40,29       133         0,908       0,687        1,199                  0,498* 

                  Cesárea      40,14        1,29       40,43        57 

 

Parid         Vaginal         2,05         1,31         2            133         1,474       1,067         2,037               <0,001# 

                  Cesárea       1,53         1,35         1             57  

 

IMC            Vaginal        27,90       4,04         28           133         0,942        0,879        1,010                <0,091* 

                   Cesárea      29,09       5,17         29            57 

Nota: IM = idade materna (anos), IG = idade gestacional (semanas), Parid = paridade, IMC 
= índice de massa corpórea (Kg/m2), * Resultado de teste t-Student, # Resultado do teste 
de Mann-Whitney, OR correspondente ao aumento de uma unidade da variável explicativa. 
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Tabela 12- Descrição da IM, IG, paridade, IMC, segundo o desfecho 
presença de trabalho de parto ativo após a IP e testes de comparação, das 
190 gestantes submetidas à avaliação do colo uterino pela ultrassonografia 
transvaginal para predição do sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a 
fevereiro de 2010. 
 

Variável    PV 24hs    Média    DP     Med     N         OR                IC (95%)             p 

                                                                                                                          Inferior  Superior 

 

IM                sim                24,76        6,08       24         119           1,014           0,964        1,066           0,595* 

                    não                24,28        5,72       23          71          

  

IG               sim                 40,02         1,06     40,29      119           0,948           0,733        1,226           0,686* 

                   não                40,09         1,32      40,29      71 

 

Parid          sim                  2,10          1,35        2          119           1,504            1,116         2,026          <0,001# 

                   não                 1,54          1,25        1           71          

 

IMC             sim                 27,91        4,08      28           119           0,953           0,892        1,019            0,158* 

                    não                28,85        4,93      29            71 

Nota: PV24 horas = parto vaginal em até 24 horas após a IP, IM = idade materna (anos), IG 
= idade gestacional (semanas), IMC = índice de massa corpórea (Kg/m2), * Resultado de 
teste t-Student, # Resultado do teste de Mann-Whitney, OR correspondente ao aumento de 
uma unidade da variável explicativa. 
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Tabela 13- Descrição da IM, IG, paridade, IMC, segundo o desfecho parto 
vaginal em até 24 horas após a IP e testes de comparação, das 190 
gestantes submetidas à avaliação do colo uterino pela ultrassonografia 
transvaginal para predição do sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a 
fevereiro de 2010. 
 

Variável      TPativo    Média    DP     Med      N          OR              IC (95%)          p 

                                                                                                                            Inferior   Superior 

 

IM                     sim               24,26      5,78        24           155          0,954           0,899       1,012          0,117* 

                         não              26,00       6,48       25             35         

 

IG                    sim                40,08       1,07    40,29          155         1,103            0,814       1,494          0,530* 

                        não               39,94       1,50    40,29            35 

 

Parid               sim                 1,90        1,26       2             155          1,044            0,785        1,390        0,097# 

                        não                1,83        1,65       1               35          

 

IMC                  sim                28,08       3,94     28             155         0,954            0,882        1,033        0,382* 

                         não               29,04       6,16     29               35 

Nota: TPativo = trabalho de parto ativo após a IP, IM = idade materna (anos), IG = idade 
gestacional (semanas), IMC = índice de massa corpórea (Kg/m2), * Resultado de teste t-
Student, # Resultado do teste de Mann-Whitney, OR correspondente ao aumento de uma 
unidade da variável explicativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Predição do sucesso da indução do parto e outros desfechos 
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5.1. Análise de regressão logística 
 
 

 

Para realizar a análise da regressão logística foram desenvolvidos 

dois modelos incluindo as variáveis ultrassonográficas: medida do 

comprimento do colo uterino, distância da apresentação fetal ao OCE, 

dilatação do colo uterino e presença da imagem em funil no OCI, e as outras 

variáveis como: o IMC, uso de misoprostol e ocitocina, paridade e Índice de 

Bishop. Um dos modelos incluiu o Índice de Bishop na análise, em 

detrimento do outro que não avaliou este índice, sendo que o primeiro 

modelo de regressão logística demonstrou que sem considerar a avaliação 

do Índice de Bishop, para todos os desfechos analisados: o sucesso do 

parto vaginal, parto vaginal em até 24 horas da IP e presença de trabalho de 

parto ativo, os modelos finais apresentaram pelo menos um dos parâmetros 

ultrassonográficos como preditor dos desfechos (p<0,05). No que diz 

respeito ao sucesso da IP, a distância da apresentação fetal ao OCE (OR: 

0,90- IC de 95% (0,85-0,95); p<0,001), a presença da imagem em funil no 

OCI (OR: 4,10- IC de 95% (1,70-9,91); p = 0,002) e a paridade (OR: 8,14- IC 

de 95% (3,47-19,13); p<0,001) apresentaram associação significativa com a 

evolução para parto vaginal. 

 

 

Para a presença de trabalho de parto ativo foram preditores 

significativos: a distância da apresentação fetal ao OCE (OR: 0,92-IC de 

95% (0,89-0,96); p<0,001), a dilatação do colo uterino (OR: 1,74- IC de 95% 
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(1,42-2,14); p<0,001), o uso de ocitocina endovenosa (OR: 4,28- IC de 95 

%(1,71-10,73); p =0,001) e a paridade (OR: 2,95- IC de 95% (1,15-7,59); p= 

0,024). A evolução para parto vaginal em até 24 horas da IP apresentou 

correlação significativa com a distância da apresentação fetal ao OCE     

(OR: 0,88-IC de 95% (0,83-0,93); p<0,001), presença da imagem em funil no 

OCI (OR: 4,49- IC de 95% (1,97-10,23); p<0,001)) e a paridade (OR: 7,60- 

IC de 95% (3,37-17,14); p<0.001) (Tabela 14). 
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Tabela 14- Resultado dos modelos de regressão logística para os desfechos 
da IP, sem a variável Índice de Bishop, das 190 gestantes submetidas à 
avaliação do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal para predição do 
sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 

Variável Modelo Variável OR 
IC (95%) 

   P 
Inferior Superior 

Sucesso 
da IP 
-Parto 
Vaginal 

Parcial 

Comprimento do colo 1,03 0,96 1,12 0,409 
Distância Ap fetal/OCE 0,89 0,81 0,96 0,005 

Dilatação cervical 1,14 0,87 1,50 0,347 
Paridade (multípara) 7,82 3,28 18,63 <0,001
Misoprostol (sim) 0,58 0,19 1,77 0,340 
Ocitocina (sim) 1,14 0,46 2,83 0,784 
Imagem em funil (sim) 2,56 0,62 10,51 0,191 

Final 
Distância Ap fetal/OCE 0,90 0,85 0,95 <0,001
Paridade (multípara) 8,14 3,47 19,13 <0,001

Imagem em funil (sim) 4,10 1,70 9,91 0,002 

Parto 
Vaginal 
em até 
24h 

Parcial 

Comprimento do colo 1,00 0,93 1,08 0,940 

Distância Ap fetal/OCE 0,89 0,82 0,97 0,007 
Dilatação cervical 1,15 0,89 1,48 0,290 
Paridade (multípara) 7,19 3,14 16,44 <0,001
Misoprostol (sim) 0,49 0,19 1,23 0,128 

Imagem em funil (sim) 2,57 0,70 9,46 0,155 

Final 
Distância Ap fetal/OCE 0,88 0,83 0,93 <0,001
Paridade (multípara) 7,60 3,37 17,14 <0,001

Imagem em funil (sim) 4,49 1,97 10,23 <0,001

Trabalho 
de parto 
ativo 

Parcial 

Comprimento do colo 0,99 0,90 1,09 0,857 

Distância Ap fetal/OCE 0,88 0,79 0,99 0,027 
Dilatação cervical 1,30 0,93 1,82 0,126 

Paridade (multípara) 2,82 1,08 7,33 0,034 
Misoprostol (sim) 0,70 0,16 3,07 0,638 
Ocitocina (sim) 2,87 0,95 8,66 0,062 
Imagem em funil (sim) 3,62 0,49 26,61 0,206 

Final 

Distância Ap fetal/OCE 0,92 0,89 0,96 <0,001

Dilatação cervical 1,74 1,42 2,14 <0,001
Paridade (multípara) 2,95 1,15 7,59 0,024 

Ocitocina (sim) 4,28 1,71 10,73 0,002 
Nota: Distância Ap fetal/OCE= distância da apresentação fetal ao orifício cervical externo, 
Paridade (multípara) = >1 parto vaginal prévio, Misoprostol (sim) = uso de misoprostol 
intravaginal para IP, Ocitocina (sim) = uso de ocitocina intravenosa para a IP, imagem em 
funil (sim) = presença da imagem em funil. 
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No segundo modelo de regressão logística, este incluindo o Índice 

de Bishop, os resultados demonstraram que a adição desse escore melhora 

todos os modelos finais, já que influenciou significativamente todos os 

desfechos analisados. Para o sucesso da IP, as variáveis que se 

relacionaram significativamente a esse desfecho foram: distância da 

apresentação fetal ao OCE (OR: 0,93- IC de 95% (0,91-0,96); p<0,001), a 

paridade materna (OR: 7,27- IC de 95% (3,02-17,45); p<0,001), a dilatação 

cervical (OR: 1,30- IC de 95% (1,12-1,51); p<0,001) e o Índice de Bishop 

(OR: 1,35- IC de 95% (1,06-1,72); p=0,017). A presença de trabalho de parto 

ativo se associou à dilatação do colo uterino (OR: 1,54- IC de 95% (1,24-

1,90); p< 0,001), ao uso da ocitocina intravenosa (OR: 3,04- IC de 95% 

(1,19-7,78); p=0,020), à dilatação cervical (OR: 1,54- IC de 95% (1,24-1,90); 

p <0,001) e ao Índice de Bishop (OR: 1,60- IC de 95% (1,10-2,31); p=0,014). 

Já para o desfecho parto vaginal em até 24 horas da IP, a distância da 

apresentação fetal ao OCE (OR: 0,92- IC de 95% (0,89-0,94); p<0.001), a 

paridade (OR: 6,46 -IC de 95% (2,83-14,75); p<0,001)), a dilatação cervical 

(OR: 1,33- IC de 95% (1,15-1,53); p <0,001)) e o Índice de Bishop (OR: 1,35- 

IC de 95% (1,07-1,69); p 0,010)), foram preditores significativos da 

ocorrência desse desfecho (Tabela 15). 
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Tabela 15- Resultado dos modelos de regressão logística para os desfechos 
da IP, com a variável Índice de Bishop, das 190 gestantes submetidas à 
avaliação do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal para predição do 
sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 

Variável Modelo Variável OR 
IC (95%) 

P 
Inferior Superior 

Sucesso 
da IP 
-Parto 
vaginal 

Parcial 

I-Bishop 1,35 0,96 1,89 0,086 

Comprimento do colo 1,04 0,96 1,13 0,306 

Distância Ap fetal/OCE 0,89 0,82 0,97 0,009 
Dilatação cervical 1,16 0,87 1,53 0,312 
Paridade (multípara) 7,08 2,95 17,01 <0,001
Misoprostol (sim) 1,10 0,29 4,20 0,888 
Ocitocina (sim) 1,19 0,48 2,99 0,703 
Imagem em funil (sim) 2,24 0,53 9,38 0,271 

Final 

I-Bishop 1,35 1,06 1,72 0,017 

Distância Ap fetal/OCE 0,93 0,91 0,96 <0,001

Dilatação cervical 1,30 1,12 1,51 <0,001

Paridade (multípara) 7,27 3,02 17,45 <0,001

Parto 
vaginal em 
até 24h 

Parcial 

I-Bishop 1,27 0,91 1,76 0,161 
Comprimento do colo 1,01 0,93 1,10 0,789 
Distância Ap fetal/OCE 0,90 0,82 0,98 0,013 

Dilatação cervical 1,15 0,89 1,49 0,278 

Paridade (multípara) 6,57 2,85 15,14 <0,001
Misoprostol (sim) 0,81 0,25 2,65 0,729 

Imagem em funil (sim) 2,34 0,63 8,73 0,206 

Final 

I-Bishop 1,35 1,07 1,69 0,010 

Distância Ap fetal/OCE 0,92 0,89 0,94 <0,001
Dilatação cervical 1,33 1,15 1,53 <0,001

Paridade (multípara) 6,46 2,83 14,75 <0,001

Trabalho 
de parto 
ativo 

Parcial 

I-Bishop 1,52 0,97 2,36 0,065 
Comprimento do colo 1,00 0,90 1,10 0,952 
Distância Ap fetal/OCE 0,89 0,80 1,00 0,051 

Dilatação cervical 1,34 0,95 1,90 0,099 

Paridade (multípara) 2,51 0,94 6,68 0,066 
Misoprostol (sim) 1,61 0,29 8,82 0,583 

Ocitocina (sim) 3,04 1,00 9,29 0,051 
Imagem em funil (sim) 2,87 0,38 21,63 0,307 

Final 

I-Bishop 1,60 1,10 2,31 0,014 

Distância Ap fetal/OCE 0,92 0,89 0,96 <0,001
Dilatação cervical 1,54 1,24 1,90 <0,001

Ocitocina (sim) 3,04 1,19 7,78 0,020 
 
Nota: I-Bishop = Índice de Bishop, Distância Ap fetal/OCE= distância da apresentação fetal 
ao orifício cervical externo, Paridade (multípara) = >1 parto vaginal prévio, Misoprostol (sim) 
= uso de misoprostol intravaginal para IP, Ocitocina (sim) = uso de ocitocina intravenosa 
para a IP, imagem em funil (sim) = presença da imagem em funil. 
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5.2. Fórmulas de predição do sucesso da IP, parto vaginal em 24 
horas e trabalho de parto ativo 
 
 
 

Na predição do sucesso da indução do parto, bem como da 

presença de trabalho de parto ativo e evolução para parto vaginal em 24 

horas, desenvolvemos fórmulas matemáticas para a previsão dos desfechos 

avaliados,com a variável Índice de Bishop. 

 

1. Predição do Sucesso da Indução do Parto 

 

P =  exp(1,98xmultípara+dilatação-0,07xdist Ap/OCE+0,30xI-Bishop)   

       1+exp(1,98xmultípara+0,26xdilatação-0,07xdist Ap/OCE+0,30xI-Bishop) 

 

Nota: Multípara = 1 (>1 parto vaginal prévio) ou 0 = nulípara, dilatação cervical em mm, dist 
Ap/OCE em mm, Índice de Bishop em número absoluto 
 

2. Predição da ocorrência de Parto Vaginal em até 24 horas 

da Indução do Parto 

 

P =  exp(1,87xmultípara+0,29xdilatação-0,09xdistA/OCE+0,30xI-Bishop)  

       1+exp(1,87xmultípara+0,29xdilatação-0,09xdistA/OCE+0,30xI-Bishop)   

 

Nota: Multípara = 1 (>1 parto vaginal prévio) ou 0 = nulípara, dilatação cervical em mm, dist 
Ap/OCE em mm, Índice de Bishop em número absoluto 
 

3. Predição da presença de Trabalho de Parto Ativo 

 

P =  exp(1,11xocitocina+0,43xdilatação-0,08xdistA/OCE+0,47xI-Bishop)  

       1+exp(1,11xocitocina+0,43xdilatação-0,08xdistA/OCE+0,47xI-Bishop) 

   

Nota: Multípara = 1 (>1 parto vaginal prévio) ou 0 = nulípara, dilatação cervical em mm, dist 
Ap/OCE em mm, Índice de Bishop em número absoluto, ocitocina= 1 (sim ) ou 0 (não) 
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5.3. Curvas ROC e o sucesso da indução do parto, parto vaginal 
em 24 horas e trabalho de parto ativo 
  

 

A análise da curva ROC para a predição do sucesso da IP 

demonstrou que a medida do comprimento do colo uterino que fornece a 

melhor especificidade e sensibilidade é 26,5 mm, apresentando 

sensibilidade de 66,7% e especificidade de 65,4%, com AUC (área sobre a 

curva ROC) = 0,689 (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8: Curva ROC do comprimento do colo uterino para predição do 
sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 
 

 
 

 

 

C colo : 26,5mm 
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Quanto à variável distância da apresentação fetal ao OCE, o melhor 

ponto de corte para a predição do sucesso da IP é 34,5 mm, que apresenta 

sensibilidade de 66,7%, especificidade de 62,4% e AUC = 0,716 (Gráfico 9).    

 

Gráfico 9: Curva ROC da distância da apresentação fetal ao OCE para 
predição do sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 

 
 

 

A dilatação cervical que demonstra a melhor predição do sucesso da 

IP é 5,85 mm, com sensibilidade de 69,2%, especificidade de 63,2% e AUC 

= 0,720 (Gráfico 10). 

 

 

 

Alt da 
apresentação:34,5 mm 

Dist A/OCE = 34,5mm 
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Gráfico 10: Curva ROC da dilatação cervical para a predição do sucesso da 
IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 

 

 

 

Para o desfecho parto vaginal em até 24 horas da IP, as medidas 

que apresentaram o ponto de corte com melhor poder de predição e 

sensibilidade e especificidade foram: comprimento do colo uterino de 26,5 

mm (sensibilidade de 66,2%, especificidade de 68,9% e AUC = 0,720); 

distância da apresentação fetal ao OCE de 34,5 mm (sensibilidade de 

66,2%, especificidade de 65,5% e AUC = 0,736) e dilatação cervical de 6,05 

mm (sensibilidade de 63,9%, especificidade de 69,% e  AUC = 0,734).    

 

A análise das curvas ROC para a predição da presença de fase 

ativa do parto ou trabalho de parto ativo demonstrou que as medidas das 

Dilatação: 5,85 mm 
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variáveis ultrassonográficas com melhor sensibilidade, especificidade e 

estimativa do desfecho final foram: comprimento do colo uterino de 30,5 mm 

(sensibilidade de 68,6%, especificidade de 82,6% e AUC = 0,775); distância 

da apresentação ao OCE de 37,5 mm (sensibilidade de 77,1%, 

especificidade de 76,8% e AUC = 0,801) e dilatação cervical de 5,6 mm 

(sensibilidade de 69%, especificidade de 74,3,% e  AUC = 0,775).    

 

Desse modo, segundo a análise das curvas ROC para os 

desfechos estudados, o comprimento do colo uterino, a distância da 

apresentação fetal ao OCI e a dilatação cervical puderam predizer os 

objetivos primários e apresentaram previsibilidade semelhante, já que as 

áreas sobre as curvas ROC demonstraram-se próximas de 0,70. 

 

5.4. Análise da Variação Intra e Interobservador das medidas 
ultrassonográficas do colo uterino 
 

 

Conforme relatado anteriormente, para avaliar a reprodutibilidade do 

método por meio das medidas ultrassonográficas (comprimento do colo 

uterino, dilatação do colo uterino e distância da apresentação fetal ao OCE), 

foram realizadas avaliações intra-observador e interobservador, sendo esta 

realizada pela médica pesquisadora, bem como seu orientador em 20% das 

pacientes. Desse modo, apresentamos os respectivos resultados das 

correlações intra e interobservador. (Tabela 16). 
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Tabela 16- Resultado das correlações intraclasse, intra e interobservadores 
com os respectivos intervalos de confiança, das 190 gestantes submetidas à 
avaliação do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal para predição do 
sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
    
Reprodutibilidade Variável Correlação 

intraclasse 
 

IC 95%  
                                             
  Inferior                  Superior       

Intra-observador Comprimento 
do colo  
 
Distância Ap 
fetal/OCE 
 
Dilatação 
cervical 

 0,998 
 
 
0,983 
 
 
 
0,971 

 0,997 
 
 
 0,979 
 
 
 
0,963 

0,998 
 
 
0,987 
 
 
 
0,977 

Inter-observador  
Comprimento 
do colo 
 
Distância Ap 
fetal/OCE 
 
Dilatação 
cervical 

 
0,995 
 
 
0,998 
 
 
0,959 

 
0,991 
 
 
0,996 
 
 
0,925 

 
0,997 
 
 
0,999 
 
 
0,977 
 
 
 
 

 

 

Essa tabela demonstra que a reprodutibilidade das medidas 

ultrassonográficas realizadas foi alta, apresentando valores de correlação 

interclasse superiores a 0.95, reiterando, assim, que o método 

ultrassonográfico utilizado é perfeitamente reprodutível.  
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5.5. Correlação entre o Índice de Bishop e as variáveis 
ultrassonográficas 
  

 

As variáveis ultrassonográficas comprimento do colo (correlação = -

0,519; p <0,001) e distância da apresentação fetal ao OCE (correlação = -

0,481; p <0,001) apresentaram uma correlação inversa com o Índice de 

Bishop. Já a dilatação cervical (correlação = 0,358; p<0,001) demonstrou 

uma correlação direta com o índice clínico (Tabela 17). 

 

Tabela 17- Resultado das correlações de Pearson entre I-Bishop e os 
parâmetros ultrassonográficos das 190 gestantes submetidas à avaliação do 
colo uterino pela ultrassonografia transvaginal para predição do sucesso da 
IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 
Variável  Correlação N p 

USG/comprimento 
colo  

- 0,519 190 <0,001 

USG/ distância Ap 
fetal / OCE 

-0,481 190 <0,001 

USG/ dilatação    
cervical 

0,358 190 <0,001 

 Nota: USG comprimento = comprimento do colo ultrassonográfico, USG distância Ap 
fetal/OCE = distância da apresentação fetal ao OCE ultrassonográfica e USG dilatação = 
dilatação cervical ultrassonográfica. 
 

 

Os diagramas de dispersão ilustram essa correlação inversa 

identificada entre comprimento do colo e a distância da apresentação fetal 

ao OCE, e linear entre a dilatação cervical e o Índice de Bishop (Gráficos 11, 

12 e 13). 
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Gráfico 11. Diagrama de dispersão entre comprimento do colo e Índice de 
Bishop. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 

 
Nota: I-Bishop = Índice de Bishop. 

 
Gráfico 12: Diagrama de dispersão entre a distância da apresentação fetal 
ao OCE e Índice de Bishop. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 

Nota: I-Bishop: Índice de Bishop. Dist apresentação fetal ao OCI: Distância da apresentação 

fetal ao OCI. 
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Gráfico 13: Diagrama de dispersão entre dilatação cervical e Índice de 
Bishop. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 

 
Nota: I-Bishop= Índice de Bishop. 

 

  

Conforme descrito anteriormente, o Índice de Bishop (Bishop,1964) 

seleciona as pacientes em favoráveis à indução do parto e desfavoráveis à 

IP.  Baseados nessa categorização, realizamos a análise e correlação das 

variáveis ultrassonográficas aos desfechos principais nos dois grupos de 

gestantes, com Índice de Bishop > 6 (favoráveis à IP) e < 6 (desfavoráveis à 

IP).  

 

O comprimento do colo (p=0,011), a distância da apresentação fetal 

ao OCE (p=0,002) e a dilatação cervical (p=0,001) em gestantes do grupo  I-

Bishop < 6  (desfavorável à IP) se relacionaram estatisticamente ao sucesso 

da IP, parto vaginal após IP, o que demonstra benefício da utilização das 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8 10

D
ila

ta
çã

o
 c

er
vi

ca
l (

m
m

)

I-Bishop



Resultados     91 
 

 

variáveis ultrassonográficas para a predição do sucesso da IP nesse grupo 

de gestantes . O mesmo não ocorreu no grupo de I-Bishop > 6 (Tabela 18). 

 

Tabela 18- Comparação das variáveis ultrassonográficas, comprimento do 
colo, distância da apresentação fetal ao OCE e dilatação cervical, segundo o 
tipo de parto, para I-Bishop > e < 6, em 190 gestantes submetidas à 
avaliação do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal para predição do 
sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. 
 
 

I-
Bishop 

Variáveis 
USG Parto Média DP Med Mínimo Máximo N p OR 

IC (95%) 

Inferior Superior

< 6 

C colo 

Cesárea 29,88 7,78 30 13 47 56 

0,011 0,94 0,9 0,99 Vaginal 26,49 7,57 26 8 46 86 

Dist 
A/OE 

Cesárea 38,02 7,35 38 18 52 56 

0,002 0,93 0,88 0,97 Vaginal 33,94 7,36 34 14 50 86 

Dilat 

Cesárea 5,4 2,35 5 2 10,2 56 

0,001 1,28 1,1 1,48 Vaginal 6,83 2,54 6,15 2,8 13 86 

> 6 

C colo 

Cesárea 6,8 # 6,8 6,8 6,8 1 

0,062 # 

    

Vaginal 19,8 6,71 19 9,5 37 47 

Dist 
A/OE 

Cesárea 40 # 40 40 40 1 

0,124 0,78 0,51 1,18 Vaginal 28,36 7,34 27 17 44 47 

Dilat 

Cesárea 3,2 # 3,2 3,2 3,2 1 

0,038 # Vaginal 8,44 2,42 8,9 3,4 12,2 47     

Nota: c colo = comprimento do colo, dist A/OE= distância da apresentação fetal ao OCE, 
dilat = dilatação cervical, Med = mediana, # = não foi possível calcular 
 

 

A análise do desfecho parto vaginal em até 24 horas após a IP, 

demonstrou que para gestantes com I-Bishop < 6 o comprimento do colo 

(p<0,001) a distância da apresentação fetal ao OCE (p<0,001) e a dilatação 

cervical (p<0,001) se associaram significativamente ao objetivo proposto. No 

grupo de I-Bishop > 6 não houve correlação estatisticamente significativa 

(Tabela 19). 
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Tabela 19- Comparação das variáveis ultrassonográficas, comprimento do 
colo, distância da apresentação fetal ao OCE e dilatação cervical, segundo o 
desfecho parto vaginal em 24 horas, para I-Bishop > e < 6, em 190 
gestantes submetidas à avaliação do colo uterino pela ultrassonografia 
transvaginal para predição do sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a 
fevereiro de 2010. 
 

I-
Bishop 

Variáveis 
USG 

PV 
24hs Média DP Med Mínimo Máximo N p OR 

IC (95%) 

Inferior Superior

< 6 

C colo 

Não 30,14 7,85 30 13 47 69 

<0,001 0,92 0,88 0,97 Sim 25,63 7,14 26 8 45 73 

Dist 
A/OE 

Não 38,13 7,3 38 18 52 69 

<0,001 0,91 0,86 0,95 Sim 33,11 7,09 34 14 50 73 

Dilat 

Não 5,43 2,26 5 2 10,2 69 

<0,001 1,31 1,13 1,52 Sim 7,05 2,59 6,5 2,8 13 73 

> 6 

C colo 

Não 15,4 12,16 15,4 6,8 24 2 

0,393 1,12 0,86 1,46 Sim 19,71 6,76 18,5 9,5 37 46 

Dist 
A/OE 

Não 33,5 9,19 33,5 27 40 2 

0,348 0,92 0,76 1,11 Sim 28,39 7,42 27 17 44 46 

Dilat 

Não 4,6 1,98 4,6 3,2 6 2 

0,03 2,19 0,83 5,77 Sim 8,5 2,42 8,9 3,4 12,2 46 

Nota: C colo = comprimento do colo, dist A/OE =distância da apresentação fetal ao OCE, 
dilat = dilatação cervical, PV 24hs = parto vaginal em 24 horas, med = mediana, # = não é 
possível calcular. 
 
 

 

 Quanto à presença de trabalho de parto ativo, ou fase ativa do 

parto, novamente o comprimento do colo (p<0,001), distância da 

apresentação fetal ao OCE (p<0,001) e a dilatação cervical (p<0,001) em 

gestantes com I-Bishop < 6  se relacionaram estatisticamente ao desfecho 

analisado, em detrimento do grupo de I-Bishop > 6, já que todas as 

gestantes desse grupo entraram em trabalho de parto ativo (Tabela 20). 
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Tabela 20- Comparação das variáveis ultrassonográficas, comprimento do 
colo, distância da apresentação fetal ao OCE e dilatação cervical, segundo o 
desfecho trabalho de parto ativo, para I-Bishop > e < 6, em 190 gestantes 
submetidas à avaliação do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal 
para predição do sucesso da IP. HU-USP, fevereiro de 2008 a fevereiro de 
2010. 
 

I-
Bishop 

Variáveis 
USG 

TP 
ativo Média DP Med Mínimo Máximo N     p OR 

IC (95%) 

Inferior Superior

< 6 

C colo 

Não 32,29 7,9 35 13 47 35 

<0,001 0,9 0,85 0,95 Sim 26,36 7,23 26 8 46 107

Dist A/OE 

Não 40,34 6,78 40 18 52 35 

<0,001 0,88 0,83 0,94 Sim 33,98 7,21 34 14 52 107

Dilat 

Não 4,73 2,07 4,1 2 9,6 35 

<0,001 1,51 1,22 1,87 Sim 6,77 2,51 6,3 2,8 13 107

> 6 

C colo Sim 19,53 6,9 18,5 6,8 37 48    #  # 
 
Dist A/OE Sim 28,6 7,46 27 17 44 48    #  # 

Dilat Sim 8,33 2,52 8,85 3,2 12,2 48    #  #     

Nota: c colo = comprimento do colo, dist A/OE= distância da apresentação fetal ao OCE, 
dilat = dilatação cervical, TP ativo = trabalho de parto ativo ou fase ativa do parto, med = 
mediana. 
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O presente estudo correlaciona as variáveis ultrassonográficas do 

colo uterino à presença de parto vaginal após a indução (sucesso da IP), 

parto vaginal em 24 horas da IP e presença de trabalho de parto ativo, 

sendo esses desfechos escolhidos por representarem justamente os 

principais objetivos da indução do parto. Atualmente, a iniciação artificial do 

parto é um elemento essencial e comum na prática obstétrica 

contemporânea, com incidência aproximada de 20% das gestações (62). 

Apesar de a IP ser um método seguro e eficaz, ainda representa um 

aumento de risco de evolução para cesárea em comparação ao início 

espontâneo do parto, principalmente em gestantes com condições cervicais 

desfavoráveis à indução. Assim, a ultrassonografia transvaginal do colo 

uterino tem sido estudada com o intuito de melhorar ou complementar o 

Índice de Bishop, o acesso às condições cervicais e predizer os resultados 

da IP. 

 

Diversos estudos confirmaram a baixa acurácia do Índice de Bishop 

na predição dos resultados da indução do parto, devido ao caráter subjetivo 

da avaliação digital dos parâmetros do colo uterino (63, 64, 18). A 

ultrassonografia, por representar uma visão direta das medidas e variáveis 

cervicais, representa uma ferramenta mais objetiva na avaliação cervical em 

relação ao escore de Bishop (65), devido, principalmente, à visualização 

direta do canal endocervical e dos orifícios cervical interno e externo (66, 29). 
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Desse modo, um método diagnóstico que pode melhorar a acurácia da 

predição dos desfechos da IP é um instrumento valioso na potencial redução 

do risco de cesárea envolvido no processo de indução do parto. 

 

Inicialmente, o uso da ultrassonografia do colo uterino foi realizado 

para identificar e detectar as alterações cervicais ocorridas em gestantes 

com risco de parto prematuro (55). Baseados nessas mudanças do colo 

uterino durante a gestação e próximo ao parto, iniciou-se o uso da 

ultrassonografia para a predição do sucesso da indução do parto. Paterson-

Brown et al. (21), em estudo piloto, demonstraram que o ângulo cervical 

posterior superior a 70 graus em gestantes com Índice de Bishop inferior a 5 

se associou significativamente ao sucesso da IP. Posteriormente, diversos 

estudos vieram a acrescentar e contrariar esses achados, tornando ainda 

controversa a utilização da ultrassonografia transvaginal do colo uterino. 

 

No presente estudo, utilizamos as variáveis ultrassonográficas, 

comprimento do colo uterino, distância da apresentação fetal ao OCE, 

dilatação cervical e presença de imagem em funil no OCI com o intuito de 

obter medidas representativas do Índice de Bishop para avaliação dos 

desfechos da IP. Em nossa casuística a incidência de parto vaginal após a IP 

foi de 70% e cesárea 30%, concordante com Ware e Raynor (26), que 

demonstraram 69% de parto vaginal, Park et al. (39), com 63% e Gomez 

Laencina et al. (40), com 64,% de parto vaginal e 36% de cesárea, além de 

outros estudos (31, 7, 36). Gonen et al. (28), Bueno et al. (67), Reis et al. (68), 
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Rovas et al. (35) e Pandis et al. (7) demonstraram que a incidência do 

desfecho parto vaginal em 24 horas da IP variou entre 70,8 e 84%, também 

concordantes com os dados do presente estudo, que identificaram o parto 

vaginal em 24 horas da IP em 89% das gestantes. A presença de trabalho de 

parto ativo em 82% das gestantes corroborou os resultados de 86% de Park 

et al. (39) e 85% de Roman et al. (33). Além disso, a predominância de 

nulíparas (54%) em detrimento às multíparas (46%) em nossa casuística 

reflete a distribuição da paridade nos estudos da literatura vigente (36, 45, 40, 29, 

20, 37). 

 

Diversos estudos na literatura (43, 19, 39, 45, 69) destacam a relação 

independente entre comprimento cervical e sucesso da IP. Elghorori et al. 

(63), bem como Gabriel et al. (19) descrevem o ponto de corte de 34 e 26 mm, 

respectivamente, para a predição do sucesso da IP. Em nossa casuística, o 

comprimento do colo uterino se relaciona e influencia significativamente o 

sucesso da IP, o parto vaginal em 24 horas e a presença de trabalho de 

parto ativo (p<0,001) em gestantes submetidas à indução do parto por 

diversas indicações clínicas. O ponto de corte para a predição do sucesso 

da IP e parto vaginal em 24 horas foi de 26,5 mm e 30,5 mm para a 

presença de trabalho de parto ativo, sendo que a acurácia, a sensibilidade e 

especificidade do comprimento cervical foi superior para os dois últimos 

desfechos em relação ao primeiro. Isso se deve ao fato de as áreas sobre as 

curvas ROC para o trabalho de parto ativo, parto vaginal em 24 horas ser 

superior à ocorrência de parto vaginal. A sensibilidade varia entre 66 a 68%, 
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a especificidade entre 65 a 82,6% e a acurácia das curvas ROC entre 68 e 

77%, confirmando valores semelhantes na literatura (67, 32, 70, 41). 

 

As variáveis distância da apresentação fetal ao OCE (p<0.001), 

dilatação cervical (p<0,001) e presença da imagem em funil no OCI 

(p<0,001) também se associam e influenciam os desfechos estudados. 

Destaca-se a importante correlação entre a presença da imagem em funil 

(OR: 16,29; IC de 95% (3,78-70,25)) e o trabalho de parto ativo, sugerindo, 

assim, que essa variável pode ser um marcador da evolução para a fase 

ativa do parto. Boozajomehri et al. (24) relacionaram a presença da imagem 

em funil no OCI e menor comprimento cervical à presença de fase ativa do 

parto e menor duração deste. 

 

Avaliamos também o Índice de Bishop e sua relação com as 

variáveis ultrassonográficas e com os desfechos propostos. Notamos, por 

meio da correlação de Pearson, que existe uma relação inversa e 

estatisticamente significativa entre o comprimento cervical, a distância da 

apresentação fetal ao OCE e o I-Bishop, e uma relação linear deste com a 

variável dilatação cervical pela ultrassonografia transvaginal, sugerindo, 

assim, que uma combinação entre os dois métodos pode elevar a acurácia 

da predição dos objetivos propostos. Além disso, o I-Bishop também se 

relacionou significativamente ao sucesso da IP, parto vaginal em 24 horas e 

trabalho de parto ativo 
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Após realizarmos a análise de regressão logística das variáveis que 

diretamente interferem e se associam aos desfechos propostos, notamos 

que os modelos finais, ou seja, após a análise mutlivariada e controle de 

fatores de confusão, apresentam ao menos uma variável ultrassonográfica, a 

paridade materna, o I-Bishop em todos os modelos que incluíram essa 

variável. O comprimento cervical não se associou a nenhum dos desfechos, 

a despeito da imagem em funil, distância da apresentação fetal ao OCE e 

dilatação cervical. A regressão logística realizada no estudo de Gonen et al. 

(28) identificou o I-Bishop e a paridade, não o comprimento cervical, como 

preditores do sucesso da IP, o mesmo definido por Reis et al (68).  Desse 

modo, a regressão logística sugere que os métodos clínico e 

ultrassonográfico são complementares na predição dos  objetivos do estudo, 

não havendo sobreposição de um método sobre o outro. 

 

Na análise das variáveis maternas que influenciam os resultados da 

indução do parto identificamos apenas a paridade, ou seja, a presença de ao 

menos um parto vaginal prévio foi preditora do sucesso da IP, parto vaginal 

em 24 horas e trabalho de parto ativo. Esses achados refletem a maioria dos 

estudos da literatura, que também comprovam o papel da paridade na 

indução do parto (29, 44, 28, 37, 68, 69, 1). 

 

Desenvolvemos fórmulas de predição para o sucesso da IP, parto 

vaginal em 24 horas e trabalho de parto ativo, utilizando as variáveis que se 
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mostraram significativas após a análise de regressão logística, ou seja, os 

preditores independentes dos objetivos, assim como realizado e utilizado 

como survival time (probabilidade de sucesso da IP) em estudo de Rane et 

al. (31). No presente estudo, a dilatação cervical, a distância da apresentação 

fetal ao OCE e a presença da imagem em funil foram preditores dos 

desfechos da indução do parto, a despeito do comprimento cervical. Este, 

isoladamente, influenciou os sucessos da indução ao parto, porém em 

conjunto com outras variáveis, como a paridade e o Índice de Bishop, não se 

mostrou estatisticamente significativo. Esses achados sugerem a 

superioridade das variáveis clínicas em detrimento do comprimento cervical 

na avaliação dos parâmetros do colo uterino pré indução do parto.  

 

Quando categorizamos as pacientes de acordo com a favorabilidade 

das condições cervicais, ou seja, Bishop inferior a 6 (desfavorável à IP) e 

Bishop igual ou superior a 6, encontramos uma associação estatisticamente 

significativa do  menor comprimento do colo, menor distância da 

apresentação fetal ao OCE e maior dilatação cervical aos desfechos 

propostos. Desse modo, ilustramos que as variáveis ultrassonográficas 

podem ser usadas e com melhor poder de predição justamente no grupo de 

gestantes com condições cervicais desfavoráveis, nas quais a utilização do 

I-Bishop apresenta baixo poder de predição. 

 

Assim, como o objetivo do presente estudo foi correlacionar as 

variáveis ultrassonográficas às pacientes submetidas à IP por diferentes 
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métodos de indução, conforme descrito e efetuado pela maioria dos estudos 

da literatura (31, 33, 38, 68, 44, 24, 28, 71, 40, 29), o comprimento cervical, a distância 

da apresentação fetal ao OCE, a dilatação e a presença da imagem em funil 

no OCI se correlacionam e influenciam os objetivos estudados. Isso é 

particularmente notório no grupo de pacientes com I-Bishop < 6, 

desfavorável à indução do parto, sugerindo uma aplicação das variáveis 

ultrassonográficas em conjunto com o Índice de Bishop para melhorar a 

sensibilidade e o poder de predição dos desfechos relacionados à IP.
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O presente estudo, que apresentou como objetivo a avaliação da 

ultrassonografia transvaginal do colo uterino na predição do sucesso da 

indução do parto, concluiu que: 

 

1. As medidas do comprimento do colo uterino, distância da  

apresentação fetal ao OCE, dilatação cervical e a presença da 

imagem em funil no OCI se correlacionaram significativamente ao 

sucesso da Indução do Parto, principalmente em gestantes com I-

Bishop inferior a 6, com acurácia média de 70%. 

 

2. A ocorrência de parto vaginal em 24 horas após a indução se 

relacionou estatisticamente a todas as variáveis ultrassonográficas, 

principalmente em gestantes com I-Bishop inferior a 6, e 

apresentaram acurácia de aproximadamente 70%. 

 

3. As medidas ultrassonográficas (comprimento do colo uterino, 

dilatação, distância da apresentação fetal ao OCE e especialmente a 

presença da imagem em funil no OCI) se associaram à presença de 

trabalho de parto ativo após a IP, principalmente em gestantes com I-

Bishop inferior a 6, e também com acurácia média de 70%. 
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4. O Índice de Bishop se correlacionou inversamente ao 

comprimento do colo uterino e à distância da apresentação fetal ao 

OCE e linearmente à dilatação cervical. Foi um fator preditor 

significativo e independente de todos os desfechos analisados. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO  
                                        (Instruções para preenchimento no verso)  
 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL  
1.NOME DO PACIENTE.:........................................................................... 
................................................... 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M   F   
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ........................................................ Nº ........................... APTO: ..................  
BAIRRO.....................................................................CIDADE 
.............................................................  
CEP:......................................TELEFONE:DDD(............) 
......................................................................  
2.RESPONSÁVELLEGAL 
......................................................................................................................  
NATUREZA(grau de parentesco,tutor, curador  
etc.) ...............................................................................  
 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M    F   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......  
ENDEREÇO: ............................................................................. Nº ................... APTO: 
.............................  
BAIRRO: ........................................................................ CIDADE: 
....................................................................  
CEP: ..................................... TELEFONE:DDD 
(............)...............................................................................  
__________________________________________________________________________________
_____________  
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA  
1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA -  

Avaliação do colo uterino pela ultrassonografia convencional na indução do 
parto..........................................................................................................  
2.PESQUISADOR:.  
Patricia da Rocha 
Pennachiotti.........................................................................................  
CARGO/FUNÇÃO: .. Médico Obstetrícia  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº .....113288.........................  
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UNIDADE DO HCFMUSP: .Clínica Obstétrica do HC- FMUSP do Departamento de. 
Obstetrícia e Ginecolcogia da Faculdade de Medicina da universidade de São 
Paulo.......................................................................................................................
..............  
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  
SEM RISCO            RISCO MÍNIMO         RISCO MÉDIO   
RISCO BAIXO X       RISCO MAIOR   
(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)  
 
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : .....2 
anos..........................................................................................................  
 
III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:  
 
Este estudo propõe a realização de exame de toque vaginal e de ultrassonografia 
transvaginal antes de iniciar as medicações necessárias para começar ou 
desencadear o parto. Essas medicações são: o misoprostol, que é utilizado na dose 
de 25 mcg via vaginal de 4 em 4 horas, até o colo do útero se tornar favorável 
(amolecido, dilatado) ao uso da outra medicação usada, que é a ocitocina , utilizada 
por via endovenosa, para o desencadeamento das contrações uterinas, até o parto.O 
objetivo desse estudo é poder estimar a possibilidade do sucesso do 
desencadeamento do parto. Os exames de toque vaginal e ultrassonografia são 
geralmente realizados nessa situação, assim apresentando praticamente nenhum 
risco á sua saúde e de seu bebê. Os benefícios do estudo é que vamos monitorizar 
com mais precisão os possíveis efeitos adversos do misoprostol, bem como vamos 
poder estimar as chances de parto vaginal das gestantes que irão ser submetidas ao 
desencadeamento do parto. Convidamos, portanto você gestante a participar deste 
estudo, garantindo o mesmo atendimento proposto para todos os casos que deverão 
começar o trabalho de parto. Além disso, garantimos livre acesso, a qualquer tempo 
as informações, procedimentos, riscos e benefícios do estudo, para esclarecer 
eventuais dúvidas, bem como você terá total liberdade de se recusar a participar ou 
continuar sua participação no estudo. Garantimos ainda, que está preservado o sigilo 
e a sua privacidade, e que a instituição está disponível paras dúvidas e para prestar 
assistência a eventuais danos á sua saúde e do seu bebê.  
__________________________________________________________________________________
_____________  
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 
SUJEITO DA PESQUISA:  
1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas.  
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 
estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.  
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.  
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes 
da pesquisa.  
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa.  
_________________________________________________________________________
_____________  
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V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.  
Pesquisador: Patricia da Rocha Pennachiotti  
Pesquisador responsável : Rodrigo Ruano  
Endereço: Av; Dr Eneas de Carvalho Aguiar, 255 Telefone : 30696209  
Bairro: Cerqueira César  
__________________________________________________________________________________
_____________  
VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:  
__________________________________________________________________________________
_____________  
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO  
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 
me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa  
São Paulo, de de 20 .  
__________________________________________ _____________________________________  
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal assinatura do pesquisador  
(carimbo ou 
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ANEXO III 
 
 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA PACIENTE  
 
Telefone:________________________ 
 
DON:____________________________IG:  ______________(DUM)/ 
______________(USG) 
Paridade:                                                                          raça:  
Indicação:________________________________________ 
Comorbidades:_________________________________________________
_____________________________________________________________
___ 
 
Exame Físico:  PA:________________  
AU:_______________DU:_______________ 
                                   Peso:                            Altura:                       IMC: 
 
CTB:                                                                       PBF – ILA :  
 
Toque : Índice de Bishop   
1 - dilatação:    0                         1-2                                     3-4                                 
total :      
                      (zero)                                (um)                                 (dois) 
 
 
2 – esvaecimento (%): 0-30 (grosso)       40-50 (médio)            60-70 (fino)                  
total: 
                                     (zero)                       (um)                          (dois) 
 
 
3 – altura da apresentação: -3 (AM)        -2 (média)                 -1 ou 0 ( baixa)                      
total: 
                                         (zero)                  (um)                           (dois) 
 
4- consistência:    dura                     média                                   amolecida                        
total: 
                            (zero)                      (um)                                        (dois) 
 
5- posição:       posterior                            mediana                      anterior                              
total: 
                          (zero)                                 (um)                              (dois) 
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USG: 
 
1 – comprimento do colo:   
  
2 - medida da distância da apresentação ao OCE: 
 
3 - avaliação da dilatação do colo uterino: 
 
4 - presença da imagem em funil no OCI 
 
 
INICIO   (  ) MISOPROSTOL  (  ) OCITOCINA 
HORA:_________________  
 
Misoprostol:              (   ) CP                                   
Conduta:______________________________________________________
__ 
 
Parto:_______________________ Data:________________
 Hora:________________ 
RN  Sexo: ( )M ( )F  Peso:________________
 Apgar:_______________ 
 
Intercorrências:_________________________________________________
_________________    
 
Observações:__________________________________________________
_____________________________________________________________
_____ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____ 
_____________________________________________________________
________________________________________________ 
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