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Resumo 
Introdução: A nova pandemia de Corona vírus levou a mudanças de atitudes em todo o mundo, 
especialmente entre os profissionais de saúde e os seus pacientes. Para mulheres grávidas e os seus 
parceiros, o período da gravidez e do parto é único. É também um período de incerteza que pode gerar 
grande ansiedade.  
Com base nos protocolos e normas que foram criadas, vários profissionais adoptaram novas medidas e 
atitudes na sua prática clinica do dia a dia.  
 
Objectivos: O principal objectivo do estudo foi avaliar o impacto das novas normas institucionais nos 
desfechos obstétricos e maternos de todas as mulheres grávidas admitidas para indução de trabalho de 
parto, durante o estado de emergência, comparando estes resultados com o mesmo período de 2019.  
 
Metodologia: Foi realizado um estudo cohort retrospectivo abrangendo as grávidas admitidas para indução 
de trabalho de parto enter 11/Março e 31/Abril de 2019 e 2020.  
 
Resultados: Relativamente à indução de trabalho de parto, incluímos apenas gravidezes de baixo risco, sem 
complicações maternas (hipertensão, diabetes) ou fetais (restrição de crescimento fetal, malformações, 
gravidezes gemelares). O número absoluto de induções foi significativamente inferior em 2019 (41 em 2019 
vs 89 em 2020 (p>0.001)). A idade gestacional média de indução em 2020 foi menor (39.6±0.21 em 2020 vs. 
40.2±0.37 em 2019, p=0.003), e o índice de Bishop menos favorável (3.2±0.9 em 2019 vs 2.3±0.6 em 2020, 
p=0.037). Apesar destes achados, o tempo desde inicio de indução até parto foi semelhante entre os grupos 
(2019: 16.2h±3.51; 2020: 19.1h±2.66, p=0.21). 
 
Conclusões: Apesar de um maior número de induções de trabalho de parto em 2020, com um menor indice 
d eBishop e com uma idade gestacional inferior, não foram encontradas diferenças significativas entre tempo 
médio desde admissão ao parto, tipo de parto ou desfechos obstétricos ou maternos. 
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Resumo 
Introdução: A prevalência de obesidade tem aumentado nas últimas décadas e cerca de um terço das 
mulheres portuguesas em idade reprodutiva é obesa. Comparativamente a mulheres com índice de massa 
corporal (IMC) normal, as grávidas obesas apresentam maior probabilidade de indução do trabalho de parto 
(ITP). 
 
Objectivos: Descrever as indicações, evolução e desfechos da ITP em grávidas obesas com Índice de 
Bishop (IB)≤6 submetidas a maturação cervical com dinoprostona vaginal. 
 
Metodologia: Retrospetivamente, foram avaliados os registos clínicos referentes a grávidas com 
IMC≥30kg/m2 submetidas a maturação cervical com dinoprostona no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, 
entre 1 de dezembro de 2019 e 30 de setembro de 2020. 
 
Resultados: Foram identificadas 95 grávidas com obesidade (15.9% das grávidas com ITP no período 
avaliado): 52 Classe I, 27 Classe II e 16 Classe III. As principais indicações para terminação da gravidez 
foram Diabetes Gestacional (n=23), Gestação≥41 semanas (n=17), Pré-eclâmpsia (n=14) e Hipertensão 
Gestacional (n=12). A idade materna e idade gestacional médias foram, respetivamente, 30.6±6.3 anos e 
39.2±1.4 semanas e o IB médio à admissão foi de 1. Em 8 casos (8.4%) houve falha da maturação cervical e 
não foi atingido IB>6. Nos restantes casos (n=87), o tempo médio entre a administração vaginal de 
dinoprostona e o atingimento de IB>6 foi de 15.0±8.6 horas. Em média, decorreram 21.4±9.5 horas até ao 
parto, que em 56.8% dos casos foi eutócico, 18.9% vaginal instrumentado e 24.3% cesariana. 
 
Conclusões: Esta análise demonstra elevada prevalência de patologias próprias da gravidez que são, 
simultaneamente, indicações para ITP mais precoce e com cérvix desfavorável em grávidas obesas. A taxa 
de falha da maturação cervical, o tempo decorrido até ao parto e a proporção de distocia são relevantes 
nesta amostra. O impacto da obesidade na ITP permanece incerto, pelo que a realização de estudos com 
maior amostragem e grupos controlo de IMC normal será fundamental. 
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Resumo 
Introdução: Vários estudos demostraram a diminuição do tempo até ao parto e do risco de parto por 
cesariana com a utilização de métodos combinados para a maturação cervical.  
 
Objectivos: Comparar a eficácia de um método combinado foley-misoprostol com o atual protocolo de 
maturação cervical do nosso departamento (métodos únicos: misoprosol/dinoprostona). 
 
Metodologia: Desenhámos um estudo randomizado para comparar dois grupos: misoprostol vaginal com 
cateter foley cervical em simultâneo - grupo tratamento - vs atual protocolo do serviço (misoprostol 
vaginal/dinoprostona) – grupo controlo. Os critérios de inclusão para randomização foram: gravidez de termo, 
unifetal, apresentação cefálica, membranas intactas, índice de Bishop (IB) <7 e dilatação cervical ≤2cm. O 
desfecho primário estudado foi: tempo até ao parto; e os desfechos secundários: taxa de cesariana e 
indicação, tempo até à fase ativa, parto em 12 horas, parto em 24 horas, tempo de internamento. Foram 
estudados ainda desfechos compostos de morbilidade materna e neonatal. 
 
Resultados: Entre fevereiro 2018 e dezembro 2019 foram randomizadas 142 grávidas. Destas mulheres 68 
foram randomizadas para o grupo controlo e 74 para o grupo tratamento. As caracteristicas 
sociodemográficas foram semelhantes em ambos os grupos.  O tempo até ao parto foi menor no grupo de 
tratamento (22,7hvs27,2h p=0.03) e de maior magnitude no subgrupo de mulheres nulíparas (24,2h vs 29,2h 
p=0.03). O tempo até à fase ativa foi menor no grupo tratamento (17,9h vs 22,7h p=0.008). A percentagem 
de parto em 24horas foi maior no grupo do método combinado (54.9% vs 50%, p=0.567), no entanto esta 
diferença não foi estatiscamente significativa. Não se encontraram diferenças nos restantes desfechos 
secundários. A probabilidade de cesariana não foi diferente entre os dois grupos (OR 1.5 IC95% 0.72-3.14, 
p=0.278).  
 
Conclusões: A utilização de um método combinado diminui o tempo até ao parto de forma segura e eficaz. 
Não se encontraram diferenças no risco de parto por cesariana conforme o método utilizado.  
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Resumo 
Introdução: A obesidade associa-se a piores desfechos obstétricos e neonatais. Este risco varia consoante 
a gravidade da obesidade (Berghella, 2020). 
 
Objectivos: Avaliar o impacto do IMC na progressão do trabalho de parto numa população  de grávidas 
obesas submetidas a maturação cervical. 
 
Metodologia: Análise retrospetiva de 128 grávidas obesas entre 2018 e 2020, com Bishop < 6, com 
membranas íntegras, divididas em 3 grupos consoante a classe de obesidade. Como outcome primário, 
definiu-se tempo entre a indução e o parto para cada classe e método de maturação. Os dados foram 
obtidos por consulta de processo clínico eletrónico, e processados através de SPSS. 
 
Resultados: A amostra estudada não apresentou diferenças significativas quanto a idade gestacional, 
paridade, Bishop, ou cesariana prévia. Não foram encontradas diferenças significativas nos tempos de 
indução-parto entre grupos (Classe 1: 30  ± 14,4; Classe 2: 33,9 ± 14; Classe 3: 30,8 ± 14, p = 0,383). 
Constatou-se porém um maior intervalo de tempo indução-parto na Classe 2 quando comparada com a 
Classe 1. Não foram encontradas diferenças significativas na taxa de cesarianas, cesarianas por estado fetal 
não tranquilizador ou Apgar ao 5º minuto. A subanálise dos diferentes métodos de maturação não 
demonstrou diferenças significativas, exceptuando a duração de trabalho de parto no subgrupo de 
maturações com sonda de Foley, significativamente maior na Classe 2 (41,2 ± 10,4) vs Classe 1 (28,9 ± 
14,9), p = 0,004.Quando controlado para idade gestacional, Bishop, paridade e cesariana prévia, o grau de 
obesidade não demonstrou ser preditor de duração de trabalho de parto (p = 0,435). 
 
Conclusões: A classe de obesidade não demonstrou ser um fator influenciador do tempo indução-parto, à 
excepção do subgrupo de grávidas submetidas a maturação cervical com sonda de Foley. São necessários 
ensaios com amostras mais numerosas para uma melhor aferição de correlação entre IMC e outcomes 
maternos e neonatais.  
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Resumo 
Introdução: No contexto da pandemia SARS-COV2, os cuidados à grávida e ao recém-nascido, estiveram 
condicionados pelos espaços físicos e recursos humanos, pelo que foi necessário conhecer se a grávida 
internada era positiva para SARS-COV2, de preferência previamente ao internamento. 
Dada as dificuldades pelo reduzido número de testes e indisponibilidade dos resultados atempadamente, 
anteciparam-se as induções de trabalho de parto (ITP) de gravidezes de baixo risco para as 39 semanas, 
com testes SARS-COV2 prévios, minimizando o número de casos SARS-COV2 desconhecidos. O timing da 
indução do parto é um tema controverso em Obstetrícia, principalmente no grupo das multíparas. 
 
Objectivos: Avaliar a taxa de parto distócico, a duração do trabalho de parto, e a morbilidade materno-fetal 
nas ITP às 39 semanas versus às 40-41 semanas.  
 
Metodologia: Avaliação retrospetiva das ITP em multíparas nos períodos compreendidos entre 1/3/2019 a 
30/6/2019 (Grupo2019) e de 1/3/2020 a 30/6/2020 (Grupo2020), obtidos através do Obscare®. 
 
Resultados: No Grupo 2019, houve 79 ITP (30 em multíparas); no Grupo 2, houve 106 ITP (60 em 
multíparas).  
Nas ITP em multíparas, a taxa de cesarianas foi 13,3% em 2019 e 10% em 2020. Não se verificaram 
diferenças entre os grupos (Fisher´s Exact test; p=0.726).  
Não houve diferenças no tempo desde o início da indução ao nascimento (U=1043.5; p=0.128). O peso dos 
recém-nascidos foi superior no grupo 2019 (t=2.523; p= 0.013). 
Não foram observadas diferenças entre os grupos na morbilidade materna e da morbilidade fetal.  
 
Conclusões: Apesar da limitação do tamanho da amostra, esta avaliação permite-nos refletir sobre a 
semelhança da taxa de cesarianas, na duração do trabalho de parto e no menor peso dos recém-nascidos, 
sem aumento nas morbilidades maternas e neonatais, sugerindo que a antecipação da indução da gravidez 
de baixo risco em multíparas não traz consequências negativas. 
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