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Resumo 
Introdução: Durante o ano 2020, devido à pandemia SARS-CoV2, várias foram as adaptações decorridas 
nos mais variados serviços, incluindo Unidades de Medicina Materno-Fetal de referência para a COVID-19, 
como a MBB. 
 
Objectivos: Compararam-se os motivos e tipo de indução medicamentosa do trabalho de parto (IMTP) entre 
18/março e 02/maio de 2020 (estado de emergência) com o mesmo período de 2019.   
 
Metodologia: Estudo observacional retrospetivo. Dos 260 partos decorridos no ano de 2019, selecionaram-
se 102 grávidas submetidas a IMTP, e dos 311 partos de 2020 selecionaram-se 112. O motivo de IMTP foi 
classificado em 5 grupos distintos: sem indicação formal; IG 40-41 semanas; RPM; patologia RN; patologia 
hipertensiva e patologia materna.  
Análise estatística com SPSS®. 
 
Resultados: Ocorreram 39% de IMTP em 2019 e 36% em 2020, durante este período. Relativamente ao tipo 
de indução inicialmente escolhida: dinoprostona em 58.8% (2019) e 53.6% (2020), misoprostol 36.3% (2019) 
e 44.6% (2020), ocitocina em 4.9% (2019) e 1.8% (2020). 
Idade materna, idade gestacional, número e tipo de IMTP e tipo de parto, não apresentaram diferenças 
estatisticamente significativas entre anos.  
Verificou-se uma diferença significativamente estatística nos motivos de IMTP (p<.001), com aumento da 
IMTP por IG 40-41 semanas (48.2% em 2020 vs 22.5% em 2019). Apesar de não significativo, 22.5% (2019) 
e 12.5% (2020) não teriam indicação formal. 
É significativa a associação de partos vaginais com o tipo de IMTP, maioritariamente com misoprostol (86.2% 
partos vaginais vs 69.2% com dinoprostona) (p<.001). Sem diferença no número de cesarianas. 
 
Conclusões: No estado de emergência verificaram-se mais IMTP por idade gestacional de termo, com 
redução dos casos sem indicação formal. A obrigatoriedade de realização de rastreios SARS-CoV2 na 
admissão para internamento, a demora nos resultados e dificuldade de gestão de vagas num centro de 
referência COVID poderão ser um dos principais motivos que levaram a esta alteração, com necessidade de 
planeamento mais atempado.   
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