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Recomendação  

 

Escolha não agendar induções do trabalho de parto ou cesarianas eletivas, antes das 39 semanas + 0 

dias 

Justificação  

 

O parto no termo, antes das 39 semanas + 0 dias associa-se a maior morbilidade neonatal, maior necessidade de recurso 

aos serviços de saúde durante o primeiro ano de vida e risco aumentado de dificuldade de aprendizagem (quando 

comparado com gestações com mais de 39 semanas). A indução do trabalho de parto ou a cesariana eletiva antes de 

atingida esta idade gestacional devem ser evitadas, exceto na presença de patologia materna ou fetal que o justifique. O 

desconforto e a ansiedade materna relacionados com a gravidez normal não constituem indicações para a término da 

gravidez antes das 39 semanas.  

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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Recomendação original disponível em:  

http://www.choosingwisely.org/societies/american-college-of-obstetricians-and-gynecologists/ 

 

Uma recomendação de: 

Colégio da Especialidade de Ginecologia-Obstetrícia da Ordem dos Médicos 

http://www.choosingwisely.org/societies/american-college-of-obstetricians-and-gynecologists/

