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Resumo
O uso de técnicas de analgesia para o trabalho de parto tem se tornado cada vez mais frequente.
As técnicas neuroaxiais são as mais comumente usadas e de maior eﬁcácia. A dor do trabalho de
parto traz uma série de consequências ﬁsiológicas que podem ser negativas para a mãe e para o
feto, e por isso deve ser tratada. Esta revisão de literatura foi feita na base de dados PubMed, de
julho a novembro de 2016, e foram incluídos artigos em inglês ou portuguê publicados entre 2011
e 2016, ou mais antigos que fossem relevantes ao tema. As técnicas foram divididas nos tópicos:
indução (peridural, raquiperidural combinada, raquianestesia contínua e peridural com punção
dural) e manutenção da analgesia (infusão peridural contínua, analgesia peridural controlada
pela paciente e bolus peridural intermitente). A analgesia peridural não altera a incidência de
cesarianas nem o prognóstico fetal, e o desejo materno é indicação suﬁciente para seu início. A
técnica combinada apresenta como vantagem um início mais rápido da analgesia, entretanto as
pacientes estão sujeitas a maior incidência de prurido decorrente da administração intratecal
de opioides. A analgesia controlada pela paciente parece ser uma excelente técnica, diminui
o consumo de anestésicos locais e o número de intervenções do anestesiologista e aumenta a
satisfação materna.
© 2018 Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um
artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/).
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CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

292

KEYWORDS
Labor analgesia;
Neuraxial analgesia;
Obstetric outcomes

F.F. Aragão et al.

Neuraxial labor analgesia: a literature review
Abstract
The use of analgesia techniques for labor has become increasingly frequent, with neuraxial
techniques being the most commonly used and most effective. Labor pain entails a number of
physiological consequences that may be negative for the mother and fetus, and therefore must
be treated. This literature review was performed through a search in the PubMed database,
from July to November 2016, and included articles in English or Portuguese, published between
2011 and 2016 or anteriorly, if relevant to the topic. The techniques were divided into
the following topics: induction (epidural, combined epidural-spinal, continuous spinal, and
epidural with dural puncture) and maintenance of analgesia (continuous epidural infusion,
patient-controlled epidural analgesia, and intermittent epidural bolus). Epidural analgesia
does not alter the incidence of cesarean sections or fetal prognosis, and maternal request
is a sufﬁcient indication for its initiation. The combined technique has the advantage of a
faster onset of analgesia; however, patients are subject to a higher incidence of pruritus
resulting from the intrathecal administration of opioids. Patient-controlled analgesia seems
to be an excellent technique, reducing the consumption of local anesthetics, the number of
anesthesiologist interventions, and increasing maternal satisfaction.
© 2018 Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Published by Elsevier Editora Ltda. This is an
open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/).

Introdução
O trabalho de parto é considerado uma das experiências mais
emocionantes, mas também uma das mais dolorosas que a
mulher pode experimentar durante sua vida. Não há outra
circunstância na qual é considerado aceitável uma pessoa
sentir dor tão intensa enquanto sob cuidados médicos.1
Apesar de a dor durante o trabalho de parto não
ameaçar a vida da parturiente, traz consequências importantes para a mãe e para o feto. As respostas ﬁsiológicas
à dor do parto vaginal inﬂuenciam o bem-estar materno
e fetal, bem como a evolução do trabalho de parto. Altos
níveis de dor levam à hiperventilação e à alcalose respiratória materna, com consequente desvio à esquerda da curva
de dissociação da oxi-hemoglobina, que diminui o transporte
de oxigênio para o feto.2
A dor, o estresse e a ansiedade levam à liberação de cortisol e catecolaminas que afetam a atividade uterina e o ﬂuxo
sanguíneo uteroplacentário.3 A adrenalina, por exemplo,
tem ação tocolítica e pode levar a contrações uterinas incoordenadas, corrigidas após adequada analgesia de parto.2
Ainda, depressão pós-parto pode ser mais comum quando
técnicas analgésicas não são usadas e a intensidade da dor
durante o parto pode estar relacionada com o desenvolvimento de síndrome do estresse pós-traumático.3
Por isso, o uso de técnicas analgésicas para aliviar a
dor do trabalho de parto tem se tornado cada vez mais
frequente. Entre elas, a analgesia neuroxial (peridural,
raquianestesia e raquiperidural combinada) é considerada
a mais eﬁcaz.4
O seu uso tem aumentado progressivamente, sobretudo
em países desenvolvidos. Na Holanda, entre 2000 e 2009,
o número de nulíparas e multíparas que receberam analgesia neuroaxial triplicou (de 7,7% para 21,9% e de 2,4% para
6,8%, respectivamente).5 Na Inglaterra, 33% das gestantes
optaram pela analgesia neuroaxial entre 2010 e 2011.6 Nos

Estados Unidos, 61% das parturientes recebem analgesia
neuroaxial para alívio da dor do parto.7
Os efeitos das técnicas neuroaxiais de analgesia na progressão do parto e no seu desfecho são motivo de discussão.
A analgesia parece não afetar a incidência de cesarianas,
mas pode aumentar a chance de parto vaginal instrumental,
além de prolongar o segundo estágio do trabalho de parto,
entretanto, sem alterar o prognóstico. A avaliação dos riscos e benefícios da analgesia de parto neuroaxial deve ser
individualizada e discutida com cada parturiente.8
Assim, mesmo em grandes centros, onde a analgesia neuroaxial está disponível e é usada de rotina, opções efetivas
e bem toleradas devem estar disponíveis para pacientes que
apresentem contraindicações ao bloqueio do neuroeixo, que
desejam técnicas menos invasivas ou em gestantes que apresentem partos de rápida progressão e não há outros métodos
mais eﬁcazes disponíveis prontamente.9
Existem técnicas farmacológicas e não farmacológicas
que podem ser oferecidas para a gestante para o alívio da
dor do trabalho de parto. Técnicas analgésicas não farmacológicas, tais como hidroterapia, acupuntura e estimulação
elétrica transcutânea do nervo estão disponíveis.10
Entre as técnicas farmacológicas, além das técnicas
neuroaxiais, podem-se citar os bloqueios periféricos (paracervical e pudendo), analgesia inalatória (óxido nitroso
e halogenados) e analgesia venosa (opioides e não
opioides).11,12
O objetivo desta revisão é discutir as principais técnicas
farmacológicas de analgesia de parto disponíveis, entre elas
as técnicas neuroaxiais, inalatória e venosa (remifentanil),
bem como avaliar as vantagens e desvantagens associadas a
cada técnica. Entre as técnicas neuroaxiais serão discutidas
técnicas de indução (peridural, raquiperidural combinada,
raquianestesia contínua, peridural com punção dural) e
manutenção da analgesia (bolus peridural intermitente,
infusão peridural contínua, analgesia peridural controlada
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pela paciente, analgesia peridural controlada pela paciente
integrada ao computador).

0,56---0,86; p < 0,001). Ainda, baixas concentrações melhoraram os outros desfechos obstétricos (menor duração do
segundo estágio do trabalho de parto) e apresentaram
menor incidência de efeitos colaterais (menores incidências
de bloqueio motor e retenção urinária, além de melhor capacidade de deambulação), sem comprometer a analgesia.16
Shen et al., em estudo com gestantes em uso de analgesia
peridural controlada pela paciente com solução de ropivacaína 0,08% com sufentanil 0,4 mcg.mL−1 durante o primeiro
estágio do trabalho de parto, randomizaram as gestantes
no segundo estágio do trabalho de parto para receber infusão da mesma solução ou placebo e observaram controle
adequado da dor sem efeito sobre a duração do segundo
estágio, incidência de parto vaginal, incidência de episiotomia, posição fetal ou medidas de bem estar fetal.17
A ropivacaína, um homólogo propílico levorrotatório da
bupivacaína, produz analgesia efetiva comparável à da bupivacaína, sem diferenças na incidência de parto vaginal
espontâneo, duração do segundo estágio do trabalho de
parto, parto vaginal instrumental e na incidência de cesarianas. Por outro lado, a ropivacaína está associada a menor
incidência de bloqueio motor do que a bupivacaína e menor
cardiotoxicidade.18
Em uma metanálise que comparou bupivacaína
(0,1023% ± 0,0375%) e ropivacaína (0,1095% ± 0,042%),
associados ao fentanil (0,00021% ± 0,00089%), foi evidenciada maior incidência de bloqueio motor medido pela escala
de Bromage nas parturientes que receberam bupivacaína
do que nas que receberam ropivacaína (32,8% e 18,4%, respectivamente; p < 0,00001) e que a incidência de bloqueio
motor foi maior com concentrações maiores de ropivacaína
e bupivacaína, alcançaram signiﬁcância estatística apenas
nessa. Foi observado ainda que ao se elevar a concentração
de fentanil de 0,0001% para 0,00025% ocorre diminuição da
incidência de parto instrumental no grupo ropivacaína, mas
não no grupo bupivacaína.19
Le Gouez et al. determinaram a concentração efetiva
de levobupivacaína e ropivacaína em 80% dos pacientes
(EC80) que receberam analgesia peridural no primeiro estágio do trabalho de parto, com dilatação menor ou igual
a 5 cm, usaram o continual reassessment method. No estudo
foi constatado que a EC80 de levobupivacaína e ropivacaína se aproxima de 0,17% e 0,2%; com probabilidade de
sucesso de 82% e 72%, respectivamente, traduzem uma
relação de potência levobupivacaína:ropivacaína no nível de
EC80 de 1,7 para analgesia peridural de parto.20

Metodologia
Fez-se a pesquisa bibliográﬁca na biblioteca virtual
Medline/PubMed. Nessa base usara-se como descritores:
labour analgesia, neuraxial analgesia e obstetrics outcomes.
Foram incluídos nesta revisão artigos em inglês ou português, publicados entre 2011 e 2016, disponíveis na íntegra,
ou resumos nos quais as metodologias fossem ensaios clínicos randomizados, revisões de literatura, metanálises ou
revisões sistemáticas.
A pesquisa bibliográﬁca foi feita de julho a outubro
de 2018.

Analgesia neuroaxial
Indução da analgesia
Peridural
A anestesia peridural é a técnica mais comumente usada
para tratar a dor do parto. Entretanto, as repercussões
maternas fetais são motivo de debate no que diz respeito
ao aumento na incidência de cesarianas, maior chance de
parto vaginal instrumental e prolongamento do trabalho de
parto, além do momento no qual a analgesia peridural é
feita.
Em uma revisão feita pela Cochrane que avaliou os efeitos
da analgesia peridural no trabalho de parto, foi observado
prolongamento do segundo estágio do trabalho de parto
(13,66 minutos; 95% IC 6,67---20,66) e aumento da incidência
de parto vaginal instrumental (RR = 1,42, 95% IC 1,28---1,57),
sem alterar a incidência de cesarianas nem o prognóstico
fetal.13 Em outra revisão que comparou a administração
da anestesia peridural precoce ou tardia no trabalho de
parto, não houve diferença nos desfechos avaliados (incidência de cesarianas, parto vaginal com instrumentação,
duração do segundo estágio do parto, escore de Apgar, gasometria do cordão umbilical), indicou que apenas o desejo da
mãe já é suﬁciente para a analgesia.10,14
O anestésico local tradicionalmente usado é a bupivacaína em concentrações de 0,25%. Tal prática tem sofrido
alterações e a concentração dos anestésicos locais na peridural tem sido reduzida, pois se sabe que concentrações
mais altas estão associadas com trabalho de parto prolongado, necessidade do uso de ocitocina, aumento do
parto instrumental e bloqueio motor signiﬁcativo, atrapalham o puxo e limitam a deambulação durante o trabalho
de parto.13 Assim, baixas doses (0,1%) ou doses ultrabaixas (0,0625%) de bupivacaína associadas a opioides têm sido
usadas com baixa incidência de efeitos adversos e analgesia
satisfatória.15
Em uma metanálise que comparou os efeitos da analgesia de parto com baixas concentrações de anestésico
local (concentrações menores ou iguais a 0,1% de bupivacaína ou menores ou iguais a 0,17% de ropivacaína)
com altas concentrações, a incidência de parto vaginal assistido foi superior nas parturientes que receberam
altas concentrações de anestésico local (OR = 0,7; 95% IC

Raquiperidural combinada
A raquiperidural combinada envolve a administração de
drogas analgésicas, anestésicos locais ou ambos pelas vias
intratecal e peridural. Apesar de variações terem sido descritas, o procedimento é geralmente feito com uma agulha
peridural para identiﬁcar o espaço peridural, seguido então
da inserção de uma longa agulha para punção subaracnoidea
e administração das drogas (geralmente um anestésico local,
opioides ou ambos) no líquido cefalorraquidiano. Essa agulha
é então removida e um cateter peridural é inserido pela agulha de peridural. Dessa maneira, a analgesia pode ser mantida durante todo o trabalho de parto. Essa técnica ganhou
popularidade por apresentar vantagens em relação à peridural tradicional, como instalação mais rápida de analgesia
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efetiva, a possibilidade de deambulação durante o trabalho
de parto, além de permitir a introdução de cateter peridural
para analgesia subsequente ou para feitura de cesariana.21
Ainda, a analgesia peridural tradicional, com altas doses
de anestésico local, foi associada ao prolongamento do
segundo estágio do trabalho de parto, maior necessidade
do uso de ocitócitos e risco aumentado de parto vaginal
instrumental.13
Entretanto, essas vantagens são observadas quando a
raquiperidural combinada é comparada com a chamada peridural tradicional, na qual são usados anestésicos locais em
altas concentrações (acima de 0,25%), associados ou não
a opioides. Com o uso de concentrações menores (0,125%
até 0,0625% de bupivacaína e 0,17% de ropivacaína), não
há diferenças entre as técnicas de peridural ou raquiperidural combinada em relação à incidência de cesarianas,
uso de fórceps, necessidade do uso de ocitocina para
aumento do trabalho de parto, efeitos colaterais na gestante
(hipotensão, retenção urinária, náuseas e vômitos, cefaleia pós-punção dural), necessidade de analgesia de resgate,
prognóstico neonatal (pH umbilical, escore de Apgar, admissão na unidade de terapia intensiva neonatal) e satisfação
materna com a técnica escolhida.22
Um dos efeitos colaterais mais comuns da administração
neuroaxial de opioides é o prurido. Embora esse efeito
desagradável esteja presente tanto na peridural quanto na
analgesia combinada, esse é muito mais frequente após
a administração intratecal de opioides do que pela via
peridural.23 Comparada com a peridural com baixas doses
de anestésico local, sabe-se que a raquiperidural combinada apresenta maior incidência de prurido (RR = 1,80; 95%
IC 1,22---2,65).22
Por isso, existe grande debate sobre qual técnica oferece analgesia superior durante o trabalho de parto,
quando são comparadas as técnicas de peridural com
baixa concentração de anestésico local e a raquiperidural. Questões como o tempo de início de analgesia efetiva,
necessidade de doses de resgate, dose total de anestésicos, necessidade de reposicionamento do cateter peridural
e incidência de bradicardia fetal trazem dúvidas sobre qual
técnica seria superior para indução da analgesia de parto.
A indução da analgesia de parto com a técnica de raquiperidural combinada ocorre de maneira mais rápida quando
comparada com peridural. Em uma metanálise que envolveu 461 parturientes, na qual foram comparadas as duas
técnicas neuroaxiais, foi observada uma redução média de
5,42 minutos (95% IC −7,26 a −3,59) para início de analgesia
efetiva com a raquiperidural combinada.22
A indução da analgesia com a técnica raquiperidural combinada levanta dúvidas sobre o tempo necessário
para detecção de falhas no posicionamento do cateter peridural, já que a analgesia se inicia com a dose
intratecal, pode mascarar o posicionamento incorreto
do cateter.23 Pan et al., em estudo observacional que
envolveu 19.259 partos, dos quais 75% das parturientes
receberam analgesia peridural ou raquiperidural combinada, observaram que parturientes que receberam a
peridural, em comparação com a raquiperidural combinada, apresentaram maior taxa de falhas (14% vs. 10%;
p < 0,001), maior incidência de analgesia inadequada
(8,4% vs. 4,2%; p < 0,001), maior incidência de reposicionamento do cateter peridural por analgesia inadequada
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(7,1% vs. 3,2%; p < 0,001) e maior incidência de múltiplos reposicionamentos do cateter (1,9% vs. 0,7%;
p < 0,001).24
Em estudo que envolveu 5.487 analgesias de parto (raquiperidural ou peridural), o índice de reposicionamento do
cateter peridural foi baixo com ambas as técnicas, mas
superior no grupo peridural (2,1% e 3,9%, respectivamente;
p < 0,001). A menor incidência de falhas no posicionamento
do cateter peridural com necessidade do seu reposicionamento no grupo raquiperidural pode ser explicada pela
presença do líquido cefalorraquidiano após a punção subaracnoidea, ajuda na conﬁrmação do correto posicionamento
da agulha. Os autores observaram que a falha do posicionamento do cateter tende a ser mais frequente e detectada
mais precocemente no grupo peridural, mas a detecção de
falhas tardias (acima de 3-4 horas) é semelhante entre os
grupos. Sabe-se que falhas tardias estão relacionadas não
ao posicionamento incorreto inicial do cateter, mas sim com
outros fatores, como migração do cateter.25
A experiência do anestesiologista também inﬂuencia na
qualidade da analgesia de parto. Em estudo feito em serviço
privado com anestesiologistas experientes, Gambling et al.
observaram que as parturientes que receberam raquiperidural combinada completaram a analgesia em média
11 minutos mais rapidamente, tiveram menores escores de
dor no primeiro estágio do trabalho de parto e receberam
menos doses de resgate do que o grupo que recebeu analgesia peridural com baixas doses de anestésico local. Não
houve diferença entre os grupos em relação à necessidade
de reposicionamento do cateter peridural.26
A analgesia combinada tem sido associada a alterações da
frequência cardíaca fetal, sobretudo desacelerações e bradicardia fetal. Entre as hipóteses aventadas para explicar a
associação entre a analgesia combinada e as alterações cardiotocográﬁcas, pode-se citar a redução do ﬂuxo sanguíneo
uteroplacentário, secundário ao bloqueio simpático, e hiperatividade uterina, a qual ocorreria com o rápido alívio da
dor obtido com o componente intratecal da analgesia combinada, sobretudo devido ao uso de opioides, o que leva a uma
redução dramática nos níveis plasmáticos de epinefrina e
␤-endorﬁnas. Essa alteração faz com que a ocitocina e noradrenalina ajam sem oposição, resulta em hipertonia uterina.
A hipertonia poderia levar à redução do ﬂuxo sanguíneo uterino e/ou causar a rápida descida da cabeça do neonato,
causar uma resposta vagal no feto, levar a alterações dos
batimentos cardíacos fetais.27---29
Em estudo com 77 parturientes que solicitaram analgesia
de parto e que receberam de maneira aleatória analgesia
combinada ou peridural, foram avaliados contração uterina (através de um cateter intrauterino de pressão) e
batimentos cardíacos fetais antes e após a analgesia. As parturientes que receberam analgesia combinada, em relação
às que receberam peridural, apresentaram maior incidência
de hipertonia uterina (17 contra 6; p = 0,018), maior incidência de anormalidades dos batimentos cardíacos fetais
(13 contra 2; p < 0,01) e coincidência entre os eventos
(11 contra 1; p < 0,01). O tipo de analgesia foi o único fator
preditivo independente de hipertonia uterina (OD = 3.526;
95% IC 1,21---10,36; p = 0,022). Já em relação à ocorrência
de anormalidades dos batimentos cardíacos fetais, a hipertonia uterina foi fator independente (OD = 18.624; 95% IC
4,46---77,72; p < 0,001). Foi evidenciado ainda que quanto
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mais rápido o alívio da dor após a analgesia, como ocorre
na analgesia combinada, maior a probabilidade de hipertonia uterina e anormalidades dos batimentos cardíacos
fetais.30
Patel et al. compararam os padrões de frequência
cardíaca fetal de parturientes que receberam analgesia
combinada ou peridural, 30 minutos antes e 60 minutos
depois da analgesia, concluíram que, em ambas as técnicas, houve aumento signiﬁcativo de padrões anormais da
frequência cardíaca (p < 0,0001), sem alterar o prognóstico
neonatal. Foi notado ainda que a deterioração do padrão
de frequência cardíaca fetal é multifatorial, mas geralmente transitório, é resolvida de maneira espontânea ou
em decorrência de manobras de ressuscitação fetal intrauterinas, como redução ou descontinuação da ocitocina antes
do bloqueio, administração de ﬂuidos e redução da dose de
opioides intratecais.31
Em um estudo que envolveu 596 parturientes submetidas à analgesia combinada, foi avaliada a capacidade da
efedrina de prevenir bradicardia fetal precoce profunda
(desfecho primário), deﬁnida como frequência cardíaca
fetal inferior a 90 batimentos por minuto por mais de
dois minutos, que ocorreram nos primeiros 30 minutos após
o bloqueio. As parturientes foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos para receber efedrina 10 mg ou
placebo (solução salina). Foi avaliada ainda a ocorrência de
padrões anormais da frequência cardíaca fetal, taquissistolia e hipertonia uterina (desfechos secundários). Não foram
observadas diferenças entre os grupos e os autores concluíram que a efedrina é ineﬁcaz em prevenir bradicardia fetal
precoce profunda.32

graves como meningite, abcessos, hematomas, aracnoidite ou síndrome da cauda equina. Por outro lado,
foi evidenciada alta incidência de cefaleia pós-punção
dural (41%). Entre as causas mais comuns pelas quais se
optou pela raquianestesia contínua (punção dural intencional) estão obesidade (53,7%), diﬁculdade de punção
ou falha da peridural (26,9%) e doenças cardiopulmonares
(13,9%).34
Em estudo observacional, Tao et al., avaliaram 113 parturientes que receberam analgesia de parto através de
cateteres intratecais com calibre 23G e com uma agulha interna de calibre 27G, não foram observadas lesões
neurológicas na avaliação feita no 30◦ dia. Ainda, foi
observada baixa incidência de cefaleia pós-punção dural
2,6% (95% IC 0,7%---8,1%), o que foi relacionado ao fato de o
cateter ter sido mantido no espaço subaracnoideo por pelo
menos 12 horas.35 Alguns investigadores têm sugerido que
a introdução de cateter no espaço subaracnoideo após uma
punção dural inadvertida e a permanência dele por certo
tempo podem reduzir a incidência de cefaleia pós-punção
dural.35
Por outro lado, foi evidenciado que boa parcela das parturientes apresentaram bloqueio motor importante (mediana
4 3,4 pela Escala de Bromage modiﬁcada) com 10 minutos, 20 minutos, duas horas e com dilatação cervical
completa.36
Assim, é preferível escolher cateteres com diâmetros
intermediários para redução da incidência de cefaleia pós-punção dural, além da manutenção do cateter por certo
tempo (entre 12 e 24 horas), devem-se evitar os microcateteres. Ainda, o uso de raquianestesia contínua para
analgesia de parto pode ser considerado em gestantes que
apresentem características físicas relacionadas à diﬁculdade de punção peridural (obesidade mórbida e escoliose
ou outros), diﬁculdade para posicionamento do cateter ou
após punção dural inadvertida.

Raquianestesia contínua
A raquianestesia contínua consiste na inserção intencional
de um cateter através da dura-máter no espaço subaracnoideo para a administração intratecal de anestésicos locais ou
opioides. A FDA (Food and Drug Administration, órgão do
governo dos Estados Unidos com a função de controlar os
alimentos e medicamentos) ordenou a retirada de cateteres de raquianestesia contínua com diâmetros menores do
que 24G após relatos de síndrome da cauda equina. Entretanto, não ﬁcou claro se a ocorrência dessa complicação se
deveu ao posicionamento intratecal de microcateteres ou
devido à administração de lidocaína hiperbárica em altas
concentrações (5%).33
O temor da ocorrência da síndrome da cauda equina
com os microcateteres fez com que os macrocateteres (por
vezes até cateteres peridurais) passassem a ser introduzidos no espaço subaracnoideo. Entretanto, mesmo que se
tenha o cuidado de selecionar cateteres mais calibrosos e
administrar anestésicos locais em concentrações menores,
os cateteres intratecais continuam a ser pouco usados pelo
medo de lesões neurológicas (síndrome neurológica transitória ou síndrome da cauda equina) e pela maior incidência
de cefaleia pós-punção dural, pois a abertura na dura-máter
seria maior.2
Em revisão retrospectiva, Cohn et al. avaliaram 761 cateteres intratecais com calibres 19G e 20G, os quais foram
posicionados de maneira intencional (108 parturientes) ou
após punção dural inadvertida (653 parturientes) em pacientes obstétricas. Não foram evidenciadas complicações

Peridural com punção dural
A técnica de peridural com punção dural consiste em fazer
punção dural imediatamente antes do início da analgesia
peridural, sem administração de anestésicos no espaço subaracnoideo. Assim, com o uso do material de raquiperidural
combinada, a peridural é feita como de costume, seguida da
punção dural com a agulha de raquianestesia, sem injeção
de anestésicos no espaço subaracnoideo e passagem do
cateter peridural. Essa técnica permitiria a passagem dos
anestésicos administrados no espaço peridural para o espaço
subaracnoideo, através do orifício da punção da dura-máter,
melhora a qualidade da analgesia. Em estudo que envolveu
80 nulíparas com dilatação cervical que receberam a peridural convencional ou peridural com punção dural, Cappiello
et al. observaram que as parturientes do grupo da peridural com punção dural apresentaram bloqueio do dermátomo
S1 mais frequente, escores na escala visual de dor inferior
a 10/100 com 20 minutos e menor incidência de bloquear
unilateral.37
Por outro lado, essa técnica não ganhou popularidade,
pois sua eﬁcácia é superior quando a punção dural é feita
com agulhas 25G, o que pode aumentar o risco de cefaleia
pós-punção dural.15
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Analgesia peridural controlada pela paciente

Analgesia peridural contínua
Essa técnica consiste em infundir continuamente solução
com anestésicos locais, geralmente associados a opioides,
no espaço peridural, a uma taxa a ser deﬁnida de acordo
com a resposta da parturiente. Entre as vantagens dessa
técnica estão a diminuição do número de intervenções das
doulas e redução do risco de infecção. Por outro lado, há
associação entre a infusão contínua e o aumento do consumo
de anestésicos locais e aumento da incidência do bloqueio
motor.15

É um modo de administração peridural de drogas que permite que a paciente possa administrar bolus intermitentes
de uma solução de manutenção. A programação, como a
dose de bolus, o intervalo de lockout, a taxa de infusão basal
e a dose máxima, é geralmente decidida pelo anestesiologista. O uso da analgesia peridural controlada pela paciente
está relacionado à redução do volume total de anestésicos locais, sem diminuir a qualidade da analgesia, diminui
assim a incidência de efeitos colaterais.44 Em uma revisão
que envolveu 19 estudos que compararam a infusão contínua com a analgesia peridural controlada pela paciente, essa
apresentou vantagens, como redução do consumo de anestésicos locais, menor incidência de bloqueio motor, menores
escores de dor, menor número de intervenções do anestesiologista e da doula, além de maior satisfação materna.45
O regime de analgesia peridural controlada pela paciente
com ou sem infusão basal ainda é motivo de debate. Alguns
estudos mostraram que a infusão basal reduz os escores de
dor e a incidência de dor intensa que requer intervenção
médica, sem aumentar o consumo de anestésicos.46,47 Por
outro lado, há estudos que evidenciaram aumento do consumo de anestésicos, sem melhoria da analgesia.48
Loubert et al., em uma revisão da literatura, observaram
que a maioria dos estudos recomendava infusão basal moderada (entre 4 e 6 mL.hora-1 ), foi possível reduzir os escores
de dor sem aumentar a incidência de efeitos colaterais.49
Halpern e Carvalho avaliaram seis trabalhos que compararam vários regimes de analgesia peridural controlada pela
paciente e sugeriram que o uso de bolus maiores e maiores intervalos de lockout levaria a maior distribuição dos
anestésicos no espaço peridural, melhoraria a qualidade da
analgesia. Entretanto não foram evidenciados benefícios em
relação ao número de doses de resgate feitas pelo anestesiologista e satisfação materna.50
Em metanálise recente que envolveu 891 gestantes e
comparou a analgesia peridural controlada pela paciente
com ou sem infusão contínua, Heesen et al. concluíram que
a taxa de parto vaginal instrumental foi maior com as gestantes que receberam infusão contínua de base (RR = 1,66;
95% CI 1,08---2,56; p = 0,02), assim como prolongamento
do segundo estágio do trabalho de parto (12,3 minutos;
95% CI 5,1---19,5; p = 0,0008) e o consumo de equivalentes
de ropivacaína. Entretanto, em decorrência da heterogeneidade dos trabalhos, os autores concluem que nenhuma
conclusão pode ser tirada em relação aos riscos ou benefícios de se adicionar infusão contínua à analgesia peridural
controlada pela paciente.51

Bolus peridural intermitente
Consiste na administração de bolus intermitentes de anestésicos locais, associados ou não a opioides, no espaço
peridural em intervalos de tempo programados, sem infusão contínua. Isso levaria a dispersão maior do anestésico
local no espaço peridural.38 Dessa forma, a mesma dose
de anestésico que seria administrado de forma contínua,
quando administrado em bolus peridurais intermitentes,
pode resultar analgesia de qualidade superior. Quando comparada com a técnica de infusão contínua, o bolus peridural
intermitente está relacionado à menor duração do segundo
estágio do trabalho de parto (−12 minutos; 95% IC −23 a 0)
e redução da dose total de anestésicos locais (−1,2 mg equivalentes de bupivacaína por hora; 95% IC −2,2 a −0,3).
Entretanto, não há diferenças na incidência de intervenções
anestésicas adicionais nem no tipo de parto.39
O bolus peridural intermitente pode ser usado como
uma opção à analgesia peridural contínua isoladamente ou
em associação com a analgesia peridural controlada pela
paciente. Existem estudos que comparam o bolus peridural intermitente associado á analgesia peridural controlada
pela paciente e a analgesia peridural contínua associada à
analgesia peridural controlada pela paciente, com resultados diversos, mas sugerem benefícios no uso da técnica de
bolus epidural intermitente.40---42
Em estudo feito por Capogna et al., que comparou as
técnicas de infusão contínua e bolus intermitente associados
a analgesia peridural controlada pela paciente e desenhado
para detectar diferenças nas taxas de parto instrumental, foi
observado que a técnica com bolus intermitentes apresenta
redução signiﬁcativa (7% vs. 20%; p = 0,03).40
Em uma revisão retrospectiva de registros médicos de
partos vaginais com analgesia neuroaxial, que comparou
o antes e o depois da introdução de bolus intermitentes
associados à analgesia peridural controlada pela paciente
com dispositivo projetado para tal ﬁnalidade, foi possível
observar uma redução de 7% na necessidade de bolus de
resgate (19% vs. 12%; p = 0,01), diminui-se a necessidade
de intervenções pela equipe. Entretanto, ambas as técnicas forneceram analgesia satisfatória sem diferenças nos
escores de dor.43
A maioria dos centros usa bolus epidurais intermitentes
manuais ou dispositivos que não foram projetados para a
administração intermitente de bolus peridurais. Assim, mais
estudos são necessários antes da substituição das bombas de
infusão por dispositivos projetados para administrar bolus
peridural intermitente.

Analgesia peridural controlada pela paciente
integrada ao computador
Uma área promissora que tem sido desenvolvida é computador integrado à analgesia peridural controlada pelo paciente
(PCEA), que ajusta automaticamente a infusão basal com
base nas demandas da PCEA.10,43
Apesar de a analgesia peridural controlada pela paciente
aumentar a capacidade da mãe de controlar seu alívio
da dor, ela não permite qualquer variação na taxa de
infusão basal, cujo papel torna-se mais importante nos
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últimos estágios do trabalho de parto. Foi demonstrado que
ocorre maior satisfação materna e redução da incidência
de períodos com dor sem aumento do anestésico local.10,43
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Conclusão
O nascimento é um momento único e emocionante para
a gestante. Entretanto, a dor pode ser intensa, com consequências importantes para a mãe e para o feto. Assim,
basta o desejo materno para a indicação da analgesia. Entre
as várias técnicas de analgesia de parto disponíveis, a via
neuroaxial é considerada a mais eﬁcaz, a peridural é a técnica mais comumente usada. No intuito de evitar efeitos
colaterais dos anestésicos locais e obter o mínimo bloqueio
motor possível, soluções em concentrações cada vez menores têm sido usadas com sucesso. A técnica raquiperidural
combinada apresenta como principal vantagem o rápido início da analgesia, porém está associada à maior incidência
de prurido quando são administrados opioides no espaço
subaracnoideo. Ambas as técnicas são igualmente seguras
para indução da analgesia de parto. Para a manutenção
da analgesia, as técnicas atualmente usadas são a peridural contínua, PCEA e peridural com bolus intermitentes.
Devido à grande heterogeneidade dos estudos, não é possível
determinar qual a melhor técnica, mas todas demonstram
desfechos neonatais e obstétricos semelhantes e alívio satisfatório da dor materna.
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