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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.

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.

OBJETIVOS

CONCLUSÃO   

METODOLOGIA

Análise dos processos
clínicos das induções
ocorridas na ULSAM
7.abril a 30.set.2020 e
1.jan a 1.dez.2019

Seleção da Amostra: Nulíparas com gravidezes unifetais de 
baixo risco

Critérios de Exclusão: 
• Nados mortos
• Diabetes prévia ou gestacional
• Hipertensão crónica, gestacional, pré-eclâmpsia e 

eclâmpsia
• Oligoâmnios e hidrâmnios
• Restrição de crescimento fetal intra-uterina ou 

macrossomia fetal 

A análise estatística foi
realizada usando os testes
qui-quadrado, t-student e
regressão logística binária,
com recurso ao SPSS.

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.

RESULTADOS

Indução às 40 semanas
115 casos

Indução às 41 semanas
86 casos
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Existe uma tendência para 
maior taxa de cesarianas no 
grupo da indução às 40 
semanas, embora não 
estatisticamente significativa 
(p= 0,161). 

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. 

Não existem diferenças
significativas entre os grupos 
quanto à idade ou IMC, 
existindo apenas uma 
diferença significativa 
quanto ao peso dos recém-
nascidos (3350,8 +/- 325,5 vs
3449,4 +/-360,8g; p= 0,047). 


