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RESUMO

ABRÃO, K.C.

Efeito da analgesia obstétrica combinada raqui-peridural no

tônus uterino e na freqüência cardíaca fetal: ensaio clínico randomizado
comparativo com a analgesia peridural [tese].São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2008. 90p.
A fim de investigar a associação entre alterações do tônus uterino e a ocorrência de
anormalidades da freqüência cardíaca fetal (FCF) após analgesia obstétrica, em especial
após o bloqueio combinado raqui-peridural, foi conduzido estudo prospectivo randomizado
e encoberto, com setenta e sete parturientes que solicitaram analgesia regional durante o
trabalho de parto. As pacientes do grupo estudo (41 casos) receberam duplo bloqueio com
sufentanil e bupivacaína e as do grupo controle (36 casos) foram submetidas à peridural
com as mesmas drogas. Monitorizou-se o tônus uterino por meio de cateter intraamniótico de aferição da pressão intra-uterina e a freqüência cardíaca fetal durante 15
minutos antes e 30 minutos após a indução da analgesia. Pesquisaram-se os seguintes
desfechos após a administração da analgesia: ocorrência de aumento do tônus uterino
superior ou igual a 10mmHg em relação aos valores pré-analgesia e presença de
desacelerações prolongadas da FCF ou bradicardia. Foram ainda quantificados os escores
maternos de dor, a pressão arterial materna e o uso de ocitocina, antes e após o bloqueio.
Observou-se associação significativa tanto do aumento de tônus uterino quanto das
alterações da FCF com a analgesia combinada, nos primeiros 15 minutos após sua
administração. O aumento de tônus foi encontrado em 17 de 41 casos no grupo estudo e
em 6 de 36 pacientes nos controles (p=0,02). Alterações da FCF foram vistas em 11 dos
17 casos de aumento de tônus nas parturientes que receberam analgesia combinada,
versus 1 de 6 no grupo peridural (p<0,001) A análise de regressão logística apontou o tipo
de analgesia como fator independentemente associado ao aumento de tônus uterino,
mesmo inserindo-se o uso de ocitocina como covariável. Também revelou o aumento de
tônus

como

único

fator

independentemente

associado

ao

desenvolvimento

de

anormalidades da FCF, mesmo com a hipotensão materna como covariável. Demonstrouse ainda correlação entre o rápido declínio da dor com a técnica combinada e a
probabilidade estimada de ocorrência simultânea de aumento do tônus e alterações da
FCF. Os presentes achados reforçam a teoria de que o duplo bloqueio pode levar a
aumento transitório de tônus uterino e culminar em anormalidades da FCF.
Descritores: 1. Monitorização uterina 2. Monitorização fetal 3. Analgesia obstétrica
4. Contração uterina

5. Trabalho de parto

6. Analgesia epidural

SUMMARY

ABRÃO, K.C. The effect of combined spinal-epidural labor analgesia on uterine
tone and fetal heart rate: randomized comparison with epidural analgesia
[thesis]. São Paulo:” Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2008. 90p

In order to investigate the association between uterine tone elevation and fetal
heart rate (FHR) abnormalities following labor analgesia - mainly with combined spinalepidural (CSE) technique - a prospective double-blinded randomized study was conducted
with seventy seven parturients who requested labor analgesia. Study group (41 cases)
received CSE with sufentanil and bupivacaine and control group (36 cases) received
epidural analgesia with the same drugs. Intra-uterine pressure was monitored with intraamniotic pressure device and FHR with external transducer, both for at least 15 minutes
before and 30 minutes after analgesia induction. The primary outcomes were the
occurrence of an elevation of 10mmHg or more on uterine tone compared to the values
before analgesia and the presence of prolonged fetal heart rate decelerations or fetal
bradycardia. Maternal pain scores, blood pressure and use of oxytocin were also
computed. A significant association was noticed between elevation of uterine tone and
fetal heart rate abnormalities with combined spinal-epidural analgesia, at the first 15
minutes of administration. Uterine tone elevation was observed in 17 out of 41 CSE
subjects and only 6 out of 36 controls (p=0.02). Fetal heart rate abnormalities were seen
in 11 out of 17 cases that had hypertonus with combined analgesia and in only one of the
6 epidural patients (p<0.001). Logistic regression analysis revealed the mode of analgesia
as the independent factor for the elevation of uterine tone, even with oxytocin use as a
covariate. It also pointed out the uterine tone elevation as the only independent factor
related to the development of fetal heart rate abnormalities, even with maternal
hipotension as a covariate. A correlation was found between the fast onset pain relief
provided by CSE analgesia and the estimated probability of uterine tone elevation and
simultaneous fetal heart rate abnormalities. The present results strengthen the hypothesis
that CSE analgesia can lead to a transient increase in uterine tone, leading to fetal
bradycardia.

Descriptors: 1. Uterine monitoring 2. Fetal monitoring 3. Obstetrical analgesia
4. Uterine contraction 5. Obstetric labor

6. Epidural analgesia
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