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Resumo 
Introdução: Estão descritos vários fatores que influenciam o sucesso da indução do trabalho de parto (ITP).  
A idade materna é um desses fatores, sendo os dados da literatura contraditórios. 
 
Objectivos: Avaliar a influência da idade materna no sucesso da ITP. 
 
Metodologia: Análise retrospetiva dos processos clínicos de grávidas submetidas a ITP a termo. Os 
métodos considerados foram o misoprostol e a dinoprostona. As grávidas foram divididas em dois grupos: 
Grupo A (Ga) - idade < 35 anos; Grupo B (Gb) - idade ≥ 35 anos. 
 
Resultados: Obtivemos uma amostra de 262 grávidas, 118 (46%) pertencentes ao Ga e 142 (54%) ao Gb. A 
idade média no Ga foi 29.1 anos e no Gb 38.2 anos. Eram nulíparas 74.6% no Ga e 45.1% no Gb. 
As indicações mais frequentes para ITP foram a gravidez pós termo (Ga-42%; Gb-59%) e a rotura prematura 
de membranas prolongada (Ga-39%;Gb-34%) 
Estratificando pela paridade, nas nulíparas a duração média da ITP no Ga foi 24.9h vs. 31.8h no Gb 
(p=0.053).  A taxa de indução falhada (IF) foi 5.7% no Ga vs. 20.3% no Gb (p=0.006) e a taxa de cesarianas 
no Ga foi 38.6% vs. 57.8% no Gb (p=0.019). O peso médio dos recém-nascidos (RN) foi 3202g no Ga e 
3260g no Gb (p=0.086). 
Nas multíparas a duração média da ITP foi 21.8h no Ga vs. 20.9h no Gb (p=0.880). A taxa de IF foi 3.3% no 
Gb vs. 3.8% no Gb (p=0.899) e de cesarianas foi no Ga 33.3% e no Gb 28.2% (p=0.601). O peso médio dos 
RN foi 3423g no Ga vs. 3351g no Gb (p=0.066) 
 
Conclusões: No nosso trabalho a idade materna avançada apenas teve influência no sucesso da indução 
no grupo das nulíparas. Este grupo teve uma maior taxa de IF e uma maior taxa de cesarianas, sem 
diferença no peso dos RN. 
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