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INTRODUÇÃO

Entende-se por maturação cervical como o ato obstétrico de preparação de um colo do útero com características

iniciais desfavoráveis com vista à indução do trabalho de parto.

As sondas de Foley apresentam-se como um dos métodos mecânicos disponíveis, permitindo a dilatação

mecânica gradual do colo. De acordo com a literatura, é um método económico, bem tolerado, de fácil

colocação, tão eficaz como outros métodos farmacológicos de maturação comummente utilizados, com taxas

menores de taquissistolia, podendo ser utilizado em ambulatório e em grávidas com antecedentes de cesariana.

Este trabalho tem como objetivo a caracterização da população, bem como dos outcomes das induções de

trabalho de parto iniciadas com sondas de Foley, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve-Faro.

MATERIAL E MÉTODOS

Procedeu-se a uma avaliação retrospetiva dos

registos clínicos relativos às induções do trabalho

com recurso a sondas de Foley no Centro Hospitalar

Universitário do Algarve – Faro.

Foram avaliados parâmetros como a média de idade

materna e idade gestacional, o índice de Bishop

inicial, via de parto, tempo médio de indução e

motivos para indução do trabalho de parto.

Para uma melhor organização e análise, foi

elaborada uma base de dados com recurso ao

programa SPSS® versão 26®.

Com cesariana 
prévia

Sem cesaraiana
prévia

Tempo médio de 
indução

44 horas 41 horas

Taxa de parto
vaginal

36% 64%

Sonda de Foley como
método inicial de indução

8% das induções

Motivo para indução 41 semanas (42%) 

Idade materna (média) 31-32 anos

Idade gestacional (média) 40 semanas

Índice de Bishop inicial na
maioria dos casos

2

Parto vaginal 52%

História de cesariana prévia 44%

CONCLUSÃO

No Centro Hospitalar Universitário do Algarve- Faro, ao longo dos anos tem-se vindo a registar um incremento do
uso de Sondas de Foley, por reconhecermos empiricamente a sua eficácia, segurança e facilidade de utilização.
Apesar do seu uso estar mais associado a mulheres com história de cesarianas anteriores, noutros contextos
revela-se uma opção viável e a ter em conta no paradigma atual dos métodos de indução do trabalho de parto.
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RESULTADOS

Cerca de 8% das induções de trabalho de parto

utilizaram como método inicial a sonda de Foley.

Os principais motivos para indução de trabalho de

parto foram 41 semanas (42%), seguido de diabetes

gestacional (24%). A média da idade materna e

idade gestacional foi 31-32 anos e 40 semanas,

respetivamente, valores semelhantes à população

geral submetida a indução. O índice de Bishop inicial

na maioria dos casos foi 2.

Após a utilização Sonda Foley 52% das induções

culminaram num parto vaginal.

Cerca de 44% das mulheres apresentam história de

cesariana anterior, tendo este grupo um tempo

médio de indução de 44h e uma taxa de parto

vaginal de 36%. No outro braço do estudo, ou seja,

sem história de cesariana anterior, o tempo médio

de indução encontrado foi inferior, 41h, com uma

taxa de parto vaginal de 64%.


