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Resumo 
Introdução: No contexto da pandemia SARS-COV2, os cuidados à grávida e ao recém-nascido, estiveram 
condicionados pelos espaços físicos e recursos humanos, pelo que foi necessário conhecer se a grávida 
internada era positiva para SARS-COV2, de preferência previamente ao internamento. 
Dada as dificuldades pelo reduzido número de testes e indisponibilidade dos resultados atempadamente, 
anteciparam-se as induções de trabalho de parto (ITP) de gravidezes de baixo risco para as 39 semanas, 
com testes SARS-COV2 prévios, minimizando o número de casos SARS-COV2 desconhecidos. O timing da 
indução do parto é um tema controverso em Obstetrícia, principalmente no grupo das multíparas. 
 
Objectivos: Avaliar a taxa de parto distócico, a duração do trabalho de parto, e a morbilidade materno-fetal 
nas ITP às 39 semanas versus às 40-41 semanas.  
 
Metodologia: Avaliação retrospetiva das ITP em multíparas nos períodos compreendidos entre 1/3/2019 a 
30/6/2019 (Grupo2019) e de 1/3/2020 a 30/6/2020 (Grupo2020), obtidos através do Obscare®. 
 
Resultados: No Grupo 2019, houve 79 ITP (30 em multíparas); no Grupo 2, houve 106 ITP (60 em 
multíparas).  
Nas ITP em multíparas, a taxa de cesarianas foi 13,3% em 2019 e 10% em 2020. Não se verificaram 
diferenças entre os grupos (Fisher´s Exact test; p=0.726).  
Não houve diferenças no tempo desde o início da indução ao nascimento (U=1043.5; p=0.128). O peso dos 
recém-nascidos foi superior no grupo 2019 (t=2.523; p= 0.013). 
Não foram observadas diferenças entre os grupos na morbilidade materna e da morbilidade fetal.  
 
Conclusões: Apesar da limitação do tamanho da amostra, esta avaliação permite-nos refletir sobre a 
semelhança da taxa de cesarianas, na duração do trabalho de parto e no menor peso dos recém-nascidos, 
sem aumento nas morbilidades maternas e neonatais, sugerindo que a antecipação da indução da gravidez 
de baixo risco em multíparas não traz consequências negativas. 
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