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RESUMO

A analgesia de parto age, não apenas no 
controle da dor materna, mas também no 
controle das alterações fisiopatológicas 
produzidas pelo trabalho de parto, como a 
hipoventilação compensatória no intervalo entre 
as contrações, dessaturações maternas, e 
desacelerações dos batimentos cardíacos fetais. 
A peridural pode ser utilizada para analgesia de 
todas as fases do trabalho de parto, mas a 
hipoventilação materna pode ser exacerbada 
pela associação do opioide ao anestésico local. 
Este estudo visa avaliar a clonidina, em 
comparação ao fentanil, como adjuvante ao 
anestésico local na anestesia peridural, 
comparando as repercussões materno-fetais. Foi 
realizado um ensaio clínico randomizado 
duplamente encoberto, onde 50 primigestas 
foram submetidas à analgesia peridural, 
divididas em dois grupos iguais que receberam 
levobupivacaína 0,25% com adrenalina 
adicionada a: 150 mcg de clonidina (Grupo A), 
ou 100 mcg de fentanil (Grupo B). Avaliou-se 
pressão arterial, frequência cardíaca, frequência 
respiratória, batimentos cardíacos fetais, 
saturação de oxigênio, escala de sedação, 
avaliação da dor e bloqueio motor. A variação 
dessas medidas durante os primeiros 15 minutos 
após a realização do bloqueio não apresentou 
diferença significativa, exceto na frequência 
respiratória aos 15 minutos, quando se observou 
um decréscimo médio de 13,6 % no grupo A, 
comparados a 28,33 % no grupo B (p<0,05). 
Conclui-se que a clonidina, na dose utilizada, 
pode ser boa alternativa como droga adjuvante 
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na analgesia de parto. 

ABSTRACT

The labor analgesia acts, not only in the 
control of maternal pain, but in control of the 
pathophysiological changes produced by labor, 
as compensatory hypoventilation in the interval 
between contractions, maternal desaturation 
and decelerations of the fetal heartbeat. The 
epidural analgesia can be used for all stages of 
labor, but the maternal hypoventilation may be 
exacerbated by the combination of an opioid 
with a local anesthetic. This study aims to 
evaluate the clonidine, compared to fentanyl as 
an adjunct to local anesthetics for epidural 
anesthesia, comparing maternal and fetal 
repercussions. Conducted a randomized double-
blind study where 50 first labor patients 
underwent epidural analgesia. Divided into two 
equal groups that levobupivacaine with 0.25% 
epinephrine added: 150 mcg clonidine (Group 
A) or 100 mcg fentanyl (Group B). We evaluated 
blood pressure, heart rate, respiratory rate, fetal 
heart rate, oxygen saturation, sedation scale, 
pain assessment and motor blockade. The 
variation of these measures during the first 15 
minutes after the blockade was not significantly 
different, except in respiratory rate at 15 
minutes, when there was an average decrease of 
13.6% in group A, compared to 28.33% in the 
group B (p<0.05). We can conclude that 
clonidine, in the dose used, can be a good 
alternative as adjuvant drug in labor analgesia.

INTRODUÇÃO

A analgesia de parto tem mérito, não só no 
controle da dor materna, mas no controle das 
alterações fisiopatológicas produzidas pelo 
trabalho de parto.  O consumo de oxigênio (O ) 2

eleva-se em até 75% no trabalho de parto, o que 
1,2pode ocasionar hipoxemia materna e fetal . 

Durante episódios de dor intensa, no pico das 
contrações uterinas, o volume minuto pode 

2
elevar a 300% dos valores basais , com 
consequente hipocarbia e alcalose respiratória 
materna. O resultado é uma vasoconstrição 
uteroplacentária e acentuado desvio da curva de 

dissociação da hemoglobina para esquerda, com 
3

menor desprendimento de O  ao feto .2  
Entre as contrações uterinas, a gestante pode 

apresentar hipoventilação compensatória 
inclusive apnéia, suficientes para promover 
dessaturações maternas importantes, que 
acompanham desacelerações dos batimentos 

1
cardíacos fetais (BCF) . 

A analgesia de parto iniciou-se no passado 
através do uso de agentes inalatórios, há 150 
anos. Porém, em virtude do conhecimento 
insuficiente dos mecanismos fisiológicos da dor 
e  d o  t r a b a l h o  d e  p a r t o ,  a s  m e d i d a s 
farmacológicas para analgesia eram rejeitadas 
pela Igreja e pelos médicos. Várias substâncias 
já foram utilizadas para esse fim: óxido nitroso, 
éter, clorofórmio, metoxiflurano, tricloroetileno 
e ciclopropano dentre outros. Com os resultados 
negativos associados à analgesia por técnica 
inalatória, as técnicas de alívio da dor do parto 
foram praticamente abandonadas, na primeira 

4
metade do século Xx . 

Com o advento da anestesia espinhal e o uso 
de cateteres, esta via se tornou a preferencial 
para aliviar a dor materna, por revelar-se mais 
segura para o binômio materno-fetal, devido à 
menor transferência placentária de drogas e ao 
menor risco de depressão respiratória materna. 
Atualmente a analgesia sistêmica ficou 
reservada para os casos em que o uso de técnicas 

5regionais está contraindicado .
A peridural pode ser utilizada e está indicada 

para analgesia de todas as fases do trabalho de 
parto. A bupivacaína tem sido o anestésico local 
mais utilizado em obstetrícia, por apresentar 
elevada ligação protéica, o que limita sua 
passagem placentária. Recentemente o 
cloridrato de levobupivacaína em excesso 
enantiomérico de 50% tem sido preconizado 

5
como alternativa de menor cardiotoxicidade .

A concentração ideal do anestésico local tem 
sido alvo de muitos estudos. A proposta ideal é 
conseguir o alívio da dor materna, com menor 
intensidade de bloqueio motor e mínimas 
alterações hemodinâmicas. Concentrações de 
cloridrato de levobupivacaína em excesso 
enantiomérico de 50% em concentrações de 
0,25% já foram utilizadas em estudos, inclusive 
com possibilidade de deambulação da 
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6parturiente . 
O uso de drogas adjuvantes na peridural 

permite melhorar a qualidade da analgesia e 
consequente diminuição da concentração do 
anestésico local. Os opióides, como o fentanil, 
são largamente utilizados para esse fim, 
havendo várias evidências favoráveis ao seu 
uso. Porém, na fase inicial do controle da dor 
através do bloqueio peridural, a hipoventilação 
materna pode ser exacerbada pela associação do 

1,2opióide ao anestésico local .
A associação de clonidina ao anestésico 

local por via peridural é uma opção ao opióide. A 
clonidina é uma droga agonista α -adrenérgica 2

7 , 8
com propriedades analgésicas  e que 
potencializam os efeitos dos anestésicos locais 

2,7,8,9 quando utilizada via peridural . Age tanto 
diretamente, ao bloquear a condução do 
estímulo nas fibras A-delta e C, como 
indiretamente, ao reduzir a absorção dos 
anes tés icos  loca i s ,  a t ravés  de  e fe i to 
vasoconstritor mediado pelos receptores α  pós-2

sinápticos, localizados na musculatura dos 
vasos peridurais. Os efeitos sistêmicos da 
clonidina são dose-dependentes, não sendo 
observados com dose igual ou menor que 30 

10
mcg, na via peridural . 

É sabido que os α2-agonistas causam menor 
9,11depressão ventilatória que os opióides . A 

sedação, hipotensão arterial, bradicardia e 
repercussão fetal podem ser efeitos indesejáveis 
da clonidina. 

OBJETIVO

Este estudo visa avaliar a clonidina, em 
comparação ao fentanil, como adjuvante ao 
anestésico local na anestesia peridural, para 
melhora na qualidade da analgesia de parto, 
comparando as repercussões materno-fetais.

MATERIAIS E MÉTODO

O presente estudo foi analisado e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
de Medicina de Jundiaí, sendo registrado pelo 
Protocolo no. 303/2011. Foi obtido o 
consentimento livre e esclarecido dos sujeitos 
deste estudo.

Trata-se de um ensaio clínico randomizado 
duplamente encoberto. Os critérios de inclusão 
foram pacientes do Hospital Universitário da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí, primigestas, 
sem comorbidades associadas, com dilatação 
cervical uterina entre 6 e 8 cm. As pacientes com 
contraindicação ao bloqueio peridural, 
portadoras de comorbidades e as que se 
recusaram a participar foram excluídas do 
trabalho.

As gestantes incluídas foram submetidas a 
analgesia de parto conforme solicitação do 
obstetra, sendo escolhido bloqueio peridural 
lombar, entre as vértebras lombares L3/L4, com 
agulha 17 G, realizando-se a técnica da perda de 
resistência (Dogliotti) para localização do 
espaço peridural. Em todas as pacientes foi 
inserido cateter peridural 18 G, no sentido 
cefálico, a 4 cm. 

No presente estudo, 50 pacientes foram 
avaliadas, no período de 2010 a 2011, divididas 
em dois grupos. No Grupo A (clonidina), 
administrou-se, via peridural, 25 mg de 
cloridrato de levobupivacaína em excesso 
enantiomérico de 50% em concentração de 
0,25% e adição de adrenalina 1:200.000, 
associado a 150 mcg clonidina. No Grupo B 
(fentanil), administrou-se, via peridural, 25 mg 
de cloridrato de levobupivacaína em excesso 
enantiomérico de 50% em concentração de 
0,25% e adição de adrenalina 1:200.000, 
associado a 100 mcg de fentanil espinhal. 
Ambos os grupos, com 25 pacientes, foram 
monitorizados com eletrocardioscopia na 
derivação DII, oximetria de pulso e pressão 
arterial não invasiva. Os valores de BCF foram 
obtidos com uso de sonar.

Após a realização da técnica descrita, foram 
aferidos antes e depois do bloqueio nos 1º, 5º, 
10º e 15º minutos, as seguintes variáveis: 
Pressão Arterial (PA), Frequência Cardíaca 
Materna (FC), Frequência Respiratória Materna 
(FR), BCF, SatO  materna e avaliada a Escala de 2

sedação de Ramsay. A Escala Visual Analógica 
(EVA) para avaliação da dor materna, a escala 
de Bromage para bloqueio motor e a altura do 
bloqueio sensitivo foram avaliados após 15 
minutos. 

As pacientes submetidas a analgesia de 
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parto receberam hidratação com 500ml de 
Ringer lactato durante os primeiros 5 minutos. 
Foram mantidas em decúbito dorsal horizontal 
durante o período observado. Após 15 minutos, 
foi adotada a posição de cefaloaclive e decúbito 
lateral esquerdo até o período expulsivo. No 
final, após o nascimento do concepto, foi 
anotado Apgar no 1º e no 5º minuto. 

O método estatístico utilizado foi o teste de 
Kolmorogv-Smirnov e através de histogramas. 
Os dados de PA, FC, FR, SatO  e BCF foram 2

avaliados através de frequências absolutas (n) e 
relativas (%). As variações percentuais foram 
comparadas entre os grupos através dos testes de 
Mann-Whitney ou T de Student quando a 
variação percentual (e não a variável em si) 
apresentou distribuição normal. 

O nível de significância assumido foi de 5% 
e o software utilizado para análise foi o SAS 
versão 9.2. 

RESULTADOS

Os grupos foram considerados homogêneos 
quanto às variáveis peso, altura e idade (p > 
0,05). Em relação à EVA, Escala de Bromage e 
altura do nível sensitivo do bloqueio, avaliados 
após 15 minutos de bloqueio, não apresentaram 
diferenças estatísticas (p > 0,05). Quanto à 
escala de sedação de Ramsay, as pacientes nos 
dois grupos não apresentaram diferenças 
estatísticas clinicamente significantes (p> 0,05). 

o o
O Apgar no 1  e 5  minutos nos dois grupos 
também foram estatisticamente semelhantes 
(p> 0,05). 

Os valores da variação de PA, FC, FR, SatO  2

e BCF no 1º, 5º, 10º e 15º minutos em relação ao 
inicial não apresentaram diferença significativa: 
a variação percentual que cada grupo apresentou 
em relação ao inicial foi em média, similar, 
exceto no que diz respeito à FR, com  p = 0,0457 
aos 15 minutos. Observou-se um decréscimo 
médio de 13,6 ± 26,9% e mediano de 16,67 no 
grupo A, enquanto que no grupo B esta variação 
foi em média de um decréscimo de 28,33 ± 
18,85 %, com mediana de 26,67% em relação ao 
inicial (o grupo B teve um decréscimo maior em 
relação ao inicial aos 15 minutos).

DISCUSSÃO

Neste estudo, não houve diferenças 
estatísticas (p > 0,05) entre os grupos em relação 
à qualidade da analgesia, bloqueio motor e 
altura do nível sensitivo do bloqueio, escala de 

o o
sedação de Ramsay e Apgar no 1  e 5  minutos.
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Grupo A Grupo B

 

Tabela 1 – Avaliação dos grupos segundo homogeneidade 
de variáveis de controle. 

Teste de Mann-Whitney / * Teste  T de Student 

Tabela 2 – Avaliação dos parâmetros ao longo do tempo.  

FR

Teste de Mann-Whitney / * Teste T de Student. 

Figura 1 – Evolução da FR ao longo de 15 minutos em 
cada grupo. 
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A queda dos valores de FR observados nos 
dois grupos é esperada após analgesia, pela 
diminuição do estímulo doloroso. Porém, no 15º 
minuto, foi mais intensa no grupo do fentanil do 
que com a clonidina (p < 0,05). 

10
Em estudo realizado por Alves e col. , a 

clonidina via peridural na dose de 300mcg para 
cirurgia de abdome inferior não influenciou a 
latência (p > 0,05), porém prolongou a duração 
dos bloqueios analgésicos e motores (p < 
0,0001) e a analgesia pós-operatória, se 
comparado com o grupo que recebeu apenas 
anestésico local. A proporção de hipotensão 
arterial foi pequena e semelhante nos dois 
grupos. Houve maior ocorrência de sedação 
(p<0,001) e bradicardia (p< 0,02) no grupo que 
recebeu clonidina. Em nosso estudo, utilizando 
metade da dose da clonidina (150mcg), não 
houve diferença estatística em relação às 
variáveis sedação e FC, quando comparado com 
o grupo controle (fentanil).

12Em outro estudo de Nakamura et al. , dois 
grupos de gestantes foram avaliados: analgesia 
de parto com 15 ml de ropivacaína a 0,125% ou 
15 ml de ropivacaína 0,0625% e clonidina 75 
mcg. Não houve diferença estatística quanto à 
dor, nível de bloqueio sensitivo, duração da 
analgesia peridural e Apgar. Porém, segundo 
avaliação do recém-nascido pelo método de 
Amiel-Tison, a capacidade de adaptação e 
pontuação neurológica dos recém-nascidos das 
mães que receberam apenas ropivacaína foi 
melhor em comparação com o grupo que 
recebeu clonidina. Com o dobro da dose de 
clonidina (150 mcg), o Apgar também não 
apresentou diferença estatística, porém nosso 
estudo não avaliou os recém-nascidos 
neurologicamente com o método de Amiel-
Tison. Acreditamos que uma avaliação 
posterior, incluindo a capacidade de adaptação e 
pontuação neurológica dos recém-nascidos com 
o método de Amiel-Tison, deva ser feita antes de 
sugerir a utilização de clonidina em substituição 
ao fentanil para analgesia de parto. 

O método utilizado neste estudo apresentou 
algumas dificuldades técnicas, como aferição 
das medidas antes do bloqueio peridural, já que 
algumas pacientes encontravam-se inquietas 
com as dores do trabalho de parto, obrigando-
nos a excluí-las do estudo, quando os dados 
necessários não puderam ser colhidos. 

Além disso, por se tratar de um público de 

hospital universitário, os altos índices de 
sedação na escala de Ramsay, a diminuição 
esperada da FR e consequente diminuição da 
SpO  não foram observadas, provavelmente, 2

pelos inquéritos e exames físicos frequentes 
realizados por estudantes de medicina, 
enfermagem e residentes de obstetrícia. Porém, 
consideramos a avaliação constante, condição 
essencial na prática da boa medicina, e não foi 
desestimulada pelos avaliadores da pesquisa.

CONCLUSÃO

A clonidina na dose utilizada (150mcg) pode 
ser boa alternativa como droga adjuvante na 
analgesia de parto. As variáveis analisadas 
demonstraram que a qualidade da analgesia e as 
repercussões clínicas materno-fetais foram 
iguais nos dois grupos. A queda dos valores de 
FR foi observada nos dois grupos e é esperada 
após analgesia, pela diminuição do estímulo 
doloroso. Porém foi mais intensa no grupo 
fentanil em relação ao grupo clonidina. Na 
população estudada, a diminuição da FR não 
provocou queda concomitante dos valores de 
SpO maternae BCF. 2  
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