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Resumo 
Introdução: A pandemia COVID-19 criou a necessidade de implementar estratégias de testagem universal 
das grávidas admitidas para indução do trabalho de parto. Entre 7 de Abril e 30 de Setembro de 2020 foi 
realizada indução do trabalho de parto às 40 semanas na ULSAM, permitindo o rastreio universal de SARS-
COV-2. 
 
Objectivos: Avaliar a associação entre a idade gestacional da indução do trabalho de parto e o tipo de parto 
numa população de primíparas, com gravidez de baixo risco.  
 
Metodologia: Análise dos processos clínicos das induções ocorridas na ULSAM entre 7 de abril a 30 de 
setembro de 2020 e 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. Foram incluídas no estudo nulíparas com 
gravidezes unifetais de baixo risco. Foram excluídos nados-mortos e gestações múltiplas. A análise 
estatística foi realizada usando os testes qui-quadrado, t-student e regressão logística binária, com recurso 
ao SPSS. 
 
Resultados: O grupo da indução às 40 semanas é constituído por 115 casos e o das 41 semanas por 86 
casos. Verifica-se a existência de uma tendência para maior taxa de cesarianas no grupo da indução às 40 
semanas–43,5% vs indução às 41 semanas–33,7%, embora não estatisticamente significativa (p=0,161). 
Não existem diferenças significativas entre os grupos quanto à idade (28,7+/-5,2 vs 29,8+/-5,0; p=0,139) ou 
IMC (25,0+/-4,7 vs 24,8+/-5,0; p=0,679), existindo apenas uma diferença significativa quanto ao peso dos 
recém-nascidos (3350,8+/-325,5 vs 3449,4+/-360,8g; p=0,047). Quando controlando para a idade, IMC e 
idade gestacional da indução, o peso do recém-nascido é o único preditor da via de parto(p=0,013). Não 
existem diferenças significativas entre os motivos das cesarianas entre grupos. 
 
Conclusões: Tal como esperado, a indução do trabalho de parto às 40 semanas associa-se a uma maior 
taxa de cesarianas em nulíparas de baixo risco. As estratégias para gestão da pandemia COVID-19 devem 
ser reavaliadas de modo a não condicionar o futuro obstétrico destas grávidas. 
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