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RESUMO 

 

Fernandes HS. Estudo comparativo entre clonidina por via venosa e subaracnoidea na 

analgesia pós-operatória de cesárea [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2019. 

 

INTRODUÇÃO: Clonidina intratecal pode prolongar a duração da raquianestesia, 

possivelmente com maior duração da analgesia pós-operatória em cesáreas. Neste 

estudo, avaliamos o uso de clonidina como medicação adjuvante na anestesia para 

cesárea, pelas vias intratecal e intravenosa e seus efeitos na dor pós-operatória e 

repercussões neonatais. MÉTODOS: em ensaio clínico prospectivo, aleatorizado, duplo-

cego, controlado por placebo, 64 mulheres submetidas à cesárea eletiva sob 

raquianestesia foram aleatorizadas e alocadas em três grupos, a depender de como 

receberiam a clonidina adjuvante: clonidina intratecal 75 mcg, clonidina intravenosa 75 

mcg, e solução fisiológica 0,9% (controle). O desfecho primário foi dor pós-operatória 

aguda. Os desfechos secundários foram dor pós-operatória tardia (após três meses), 

eventos adversos maternos e neonatais. RESULTADOS: não foram encontradas 

diferenças nos escores de dor ou no consumo de opioides no período pós-operatório 

precoce. Clonidina intratecal e intravenosa causaram maiores índices de sedação 

intraoperatória, em comparação com o grupo controle {RASS: 0 [(-1)-(0)] vs. 0 [(-1)-(-

1)] vs. 0 [(-1)-(-1)] para controle, intratecal e intravenosa, respectivamente, p<0,001}. 

Não houve diferença para efeitos adversos ou desfechos neonatais entre os grupos. 

CONCLUSÕES: clonidina intratecal e clonidina intravenosa não tiveram efeito na dor 

pós-operatória pós-cesárea. Ambas causaram maior sedação intraoperatória. 



Descritores: cesárea; clonidina; anestesia obstétrica; dor pós-operatória; raquianestesia; 

dor crônica. 

  



ABSTRACT 

 

Fernandes HS. Clonidine effect on pain after cesarean section: a randomized controlled 

trial of different routes of administration [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2019. 

 

BACKGROUND: Intrathecal clonidine may prolong the duration of spinal anesthesia, 

possibly with longer duration of postoperative analgesia in cesarean sections. In this 

study, we evaluated the use of clonidine as an intrathecal or intravenous adjuvant 

medication for cesarean section anesthesia and its effects on postoperative pain and 

neonatal outcomes. METHODS: In a prospective, randomized, double-blind, placebo-

controlled clinical trial, 64 women undergoing elective cesarean section under spinal 

anesthesia were randomized and allocated to three groups, depending on how they 

would receive adjuvant clonidine: 75 mcg intrathecal clonidine, 75 mcg intravenous 

clonidine, and 0.9% saline solution (control). The primary outcome was acute 

postoperative pain. Secondary outcomes were late postoperative pain (after three 

months), maternal and neonatal adverse events. RESULTS: no differences were found 

in pain scores or opioid use in the acute postoperative period. Intrathecal and 

intravenous clonidine caused higher rates of intraoperative sedation compared to the 

control group {RASS: 0 [(-1)-(0)] vs. 0 [(-1)-(-1)] vs. 0 [(-1)-(-1)] for control, 

intrathecal and intravenous, respectively, p <0.001}. There was no difference for 

adverse effects or neonatal outcomes among groups. CONCLUSIONS: intrathecal 

clonidine and intravenous clonidine had no effect on post-cesarean postoperative pain. 

Both caused higher intraoperative sedation. 



Descriptors: cesarean section; clonidine; anesthesia, obstetrical; pain, postoperative; 

anesthesia, spinal; chronic pain. 
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INTRODUÇÃO 

 

Cesárea, dor pós-operatória e técnica anestésica 

A cesárea é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados em todo mundo. 

Sua frequência é crescente e, atualmente, atinge uma fração maior que 25% de todos os 

partos em vários países ocidentais(1, 2). O Brasil apresenta elevadas taxas de cesárea, 

ainda crescentes no decorrer dos anos: de 38,9%, em 2000, a 46,5%, em 2007. Dados de 

2008 indicam 48,4%, do total de partos no Brasil(3). Para 2016, com dados mais 

recentes disponíveis no DATASUS, evidencia-se uma proporção de 55,39% para partos 

por via abdominal, em relação ao total de partos realizados para o ano(4). 

A dor durante e após cesárea é a maior preocupação das mulheres 

parturientes(5). A dor também acarreta outras complicações e morbidades diretas e 

indiretas: diminui a mobilidade, com consequente aumento do risco de doença 

tromboembólica; prejudica a habilidade da mãe de cuidar de seu filho no período do 

pós-parto imediato, afetando adversamente interações precoces entre mãe e filho; gera 

ansiedade materna, reduzindo sua capacidade de amamentar. É importante que o alívio 

da dor seja efetivo e seguro, que não interfira com a habilidade da mãe de se mover e de 

cuidar de sua criança, e que isso não resulte em efeitos adversos maternos e 

neonatais(6). Dor persistente pós-cesárea também está sendo reconhecida como uma 

complicação do parto cesáreo. Um estudo demonstra que, após 10 meses do parto, 

12,3% das pacientes experimentam dor intensa o suficiente para afetar o cuidado com o 

infante(7). Pacientes com história prévia de dor crônica e aquelas que experimentam dor 

intensa no primeiro dia pós-cesárea apresentam maior risco de desenvolver dor 

persistente pós-cesárea(8). A técnica anestésica também tem influência na incidência de 
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dor persistente pós-cesárea, a qual pode variar a depender dos métodos utilizados para 

analgesia perioperatória(9). 

Medicações sistêmicas (orais, venosas, intramusculares e subcutâneas) como 

anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), paracetamol, opioides sistêmicos não 

aliviam completamente a dor pós parto cesáreo, e têm o potencial de provocar reações 

adversas sérias e debilitantes. Por outro lado, técnicas neuroaxiais de analgesia pós-

cesárea se tornaram frequentes com o aumento do uso de anestesia regional para o 

procedimento(6). Uma revisão do Obstetric Anesthesia Workforce Survey demonstrou 

um imenso aumento no uso de anestesia espinhal e peridural, em relação à anestesia 

geral para partos cesáreos, entre os anos de 1979 e 1990, nos EUA(10). Similarmente, 

dados do Reino Unido demonstram que anestesia regional é usada em 94,9% das vezes 

para cesáreas eletivas e 86,7% das vezes para parto cesáreo de emergência(11) e, dentre 

essas, a anestesia espinhal (raquianestesia ou subaracnoidea) é preferida e mais 

frequente(12).  

A adição de opioides, como morfina, por via subaracnoidea, associada a 

anestésicos locais proporciona um meio fácil e efetivo de manter analgesia pós-

operatória prolongada(6), contudo podem acarretar efeitos colaterais intensos. Morfina 

espinhal está associada a prurido, náusea, vômitos, retenção urinária e depressão 

respiratória precoce ou tardia. Prurido é considerado o efeito adverso mais incômodo e 

frequente(6). Dahl e colaboradores demonstraram que a incidência de prurido, náusea e 

vômitos aumenta de acordo com o aumento da dose de morfina de 0,05 mg para 0,25 

mg(13). Em outro estudo, mulheres recebendo 0,2 mg de morfina subaracnoidea para 

parto cesáreo eletivo tiveram escores significativamente mais altos de prurido, quando 

comparadas com mulheres que receberam 0,1 mg do mesmo medicamento(14). A 

prática atual em anestesia obstétrica, portanto, é a combinação de menores doses de 
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anestésicos locais e de opioides com fármacos adjuvantes, possibilitando a redução das 

complicações e melhorando e prolongando a analgesia(15). 

 

Clonidina subaracnoide em cesárea 

Dentre tantos fármacos adjuvantes, a clonidina tem recebido considerável 

destaque. Originalmente desenvolvida e usada como um anti-hipertensivo(16), trata-se 

de um composto imidazólico agonista de receptores adrenérgicos α (alfa)-2(17) e exerce 

seu efeito antinociceptivo estimulando esses mesmos receptores presentes nos cordões 

posteriores da medula espinhal, modulando as vias dolorosas ascendentes(18), sendo 

efetiva para alívio de dor tanto visceral como somática(6). Apresenta rápida absorção 

após administração oral, com excelente biodisponibilidade (50%) por essa via. Com 

volume de distribuição de cerca de 2 L/kg, sofre metabolização hepática em cerca de 

50%, formando compostos inativos, sendo o restante eliminado pelo rim, de forma 

inalterada. A meia vida de eliminação apresenta grande variação quando administrada 

por via venosa (6 a 23 horas, a depender da função renal). Sua lipossolubilidade lhe 

permite atravessar com facilidade a barreira hematoencefálica(19). Meia vida de 

eliminação por via intratecal apresenta faixa mais estreita, de cerca de 1,5 hora(18). 

Quando ativados por um agonista, os receptores α-2 inibem a enzima 

adenilciclase, com diminuição do  adenosina 3',5'-monofosfato cíclico (AMPc) 

intracelular, levando ao estado de hiperpolarização da membrana plasmática(20). 

Inibição de canais de cálcio voltagem-dependentes também constitui mecanismo de 

ação secundário da clonidina(19). A clonidina apresenta uma afinidade seletiva ao 

receptor α-2 em relação ao receptor α-1 numa proporção de 220:1(18). 

A clonidina bloqueia a condução do estímulo nas fibras A δ e C e aumenta a 

condutância ao potássio em neurônios isolados. Essa ação intensifica os efeitos dos 
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anestésicos locais, além de reduzir indiretamente sua absorção, por meio do efeito 

vasoconstrictor mediado pelos receptores α-2 pós-sinápticos, melhorando a qualidade 

do bloqueio anestésico. Pela presença de receptores α-2-adrenérgicos em topografias 

espinhais e supraespinhais, a clonidina tem efeito evidente quando empregada no 

neuroeixo. A ativação de receptores α-2 pós-sinápticos nas vias descendentes 

noradrenérgicas dos neurônios colinérgicos e a liberação de óxido nítrico e de 

substâncias tipo encefalina são mecanismos acessórios de ação desse medicamento para 

o bloqueio nociceptivo. Além das propriedades analgésicas, apresenta propriedades 

anti-hiperálgicas por provável efeito inibitório noradrenérgico no corno dorsal da 

medula espinhal, sendo um dos mecanismos a inibição da liberação de substância P. Por 

ativação dos receptores α-2-adrenérgicos do sistema nervoso central, a clonidina 

promove diminuição da liberação de noradrenalina do locus coeruleus, o que resulta em 

aumento da atividade dos interneurônios inibitórios (GABA) e proporciona sedação, 

ansiólise e hipnose. Esse efeito é dose-dependente e independente da via de 

administração, com início de ação entre 20 e 30 minutos(18, 21-23). 

Estudos evidenciaram potencialidades analgésicas para clonidina intratecal, 

porém não livre de efeitos colaterais indesejáveis. Por essa via, usada isoladamente na 

dose de 150 mcg, a clonidina induz analgesia efetiva de média duração (em média 6 

horas), mas não sem efeitos colaterais como hipotensão, sedação e xerostomia(24). 

Estudada em dose menor (75 mcg), associada a anestésico local e fentanil, por via 

subaracnoide, apresentou analgesia intraoperatória superior, maior tempo de analgesia 

pós-operatória, sem maiores inconvenientes, como hipotensão, necessidade maior de 

efedrina ou menores escores de Apgar nos recém-nascidos. Levou a maiores índices de 

sedação, quando comparada aos outros grupos, apesar de essa sedação não exceder 

níveis moderados(25). Paech e colaboradores evidenciaram que a clonidina combinada 
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com morfina 100 mcg em raquianestesia, melhorou significativamente o alívio álgico 

pós-operatório, mas aumentando a sedação. Eles ainda compararam grupos com 

diferentes doses da clonidina, sugerindo que a dose mínima efetiva para clonidina 

subaracnoidea seja de 30 a 60 mcg, combinada com bupivacaína e fentanil 15 mcg(26). 

Adição de clonidina à raquianestesia com bupivacaína 0,5% hiperbárica (12,5 mg) e 

morfina (100 mcg) para cesariana, melhorou a qualidade da analgesia pós-operatória, 

sem aumentar a incidência de efeitos colaterais, sendo 15 mcg de clonidina a dose 

mínima eficaz(23). Quando comparados o uso de bupivacaína isolada ao uso de 

bupivacaína associada a 75 mcg de clonidina em anestesia espinhal para cesáreas, 

concluiu-se que a clonidina prolongou consideravelmente o tempo de analgesia, e 

melhorou a analgesia precoce, porém não houve diferença no consumo de morfina pós-

operatória, apenas no tempo para início de sua necessidade. Também não houve efeitos 

colaterais maternos ou neonatais relevantes para o uso da clonidina(27).  

Em 2008, Lavand’homme e colaboradores investigaram os efeitos anti-

hiperalgésicos da clonidina. Compararam grupos de parturientes submetidas a cesáreas 

eletivas sob raquianestesia com bupivacaína associada a fentanil, bupivacaína associada 

a fentanil e clonidina, e bupivacaína associada apenas a clonidina. Concluíram que a 

combinação de clonidina com bupivacaína espinhal exerce significante efeito na 

redução da área e na incidência de hiperalgesia mecânica peri-incisional nas primeiras 

48 horas do pós-operatório, sem efeitos colaterais de significância(21). Em 2011, 

Kothari e seus co-pesquisadores demonstraram que o uso de clonidina é capaz de 

reduzir as doses de bupivacaína na raquianestesia para cesárea, mantendo adequado 

bloqueio motor e prolongando a analgesia pós-operatória, apesar do uso da clonidina ter 

sido associado à sedação(28). 
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Clonidina sistêmica em cesárea 

No que se refere ao uso sistêmico, a clonidina tem sido largamente usada como 

um medicamento pré-anestésico para atenuar instabilidade perioperatória, para reduzir 

uso de anestésicos durante cirurgias e necessidade de analgésicos no período pós-

operatório(18, 29-34). Clonidina já foi usada como fármaco anti-hipertensivo em 

gestantes, se mostrando um agente eficiente e seguro nessas pacientes, sem nenhum 

aparente efeito sobre os fetos e recém-nascidos(35-37). Apesar dessa segurança, e do 

seu amplo uso por vias neuroaxiais, pouco se sabe sobre o uso de clonidina sistêmica 

(oral, intravenosa) em anestesia obstétrica, com apenas um estudo, explorando a via 

oral. Yanagidate et al avaliaram 46 pacientes, de forma aleatória e encoberta, 

comparando o uso de clonidina como pré-medicação oral, na dose de 4 mcg/kg, em 

relação ao placebo em parturientes submetidas a cesárea sob anestesia combinada 

espinhal e peridural. Concluíram que a clonidina oral reduziu as necessidades de 

morfina pós-operatória para analgesia controlada pelas pacientes sem nenhum 

comprometimento das condições do feto ou dos recém-nascidos, e sem causar 

instabilidade hemodinâmica(38). Não existem estudos que avaliem o uso de clonidina 

venosa como adjuvante na anestesia para cesárea. 
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OBJETIVOS 

 

Primário 

 Avaliar os efeitos da clonidina venosa sobre a dor materna pós-cesárea, 

em comparação com a clonidina por via subaracnoidea ou solução 

fisiológica 0,9%. 

Secundários 

 Avaliar a ocorrência de reações adversas intra e pós-operatórias: 

hipotensão, prurido, náusea, vômito, tontura e sedação maternos. 

 Avaliar a satisfação da paciente com a técnica utilizada. 

 Avaliar desfechos neonatais clínicos (escore de Apgar) e laboratoriais 

(gasometria de sangue de artéria umbilical). 

 Avaliar a ocorrência e intensidade de dor pós-operatória persistente e 

consumo de analgésicos três meses após o parto. 
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MÉTODOS 

 

Tipo de estudo e cenário 

Ensaio clínico, intervencionista, controlado, analítico, prospectivo, com 

distribuição aleatória, duplo-cego (paciente e avaliador), ambientado no Centro 

Obstétrico do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (ICHC-FMUSP). Estudadas gestantes a termo submetidas a 

parto por cesárea eletiva, fora de trabalho de parto. A pesquisa foi submetida à avaliação 

do Comitê de Ética em Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, de acordo com a resolução 196/96, sendo 

aprovada por parecer Nº 940941, CAAE 05847312.8.0000.0068. Foi registrada no 

ClinicalTrials.gov sob número NTC02550444. Foram incluídas as pacientes que, após 

esclarecidas sobre o projeto de pesquisa, autorizaram as intervenções propostas e a 

coleta de dados, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

Incluídas mulheres com idade igual ou superior a 18 anos, com gestação simples 

(não gemelar), de termo, que foram submetidas a cesárea eletiva (fora de trabalho de 

parto) por incisão de Pfannenstiel sob anestesia subaracnoide (raquianestesia), com 

classificação de estado físico pela American Society of Anesthesiologists (ASA) de I ou 

II. Excluídas pacientes que se encontravam em trabalho de parto; com gravidez múltipla 

(gêmeos); pacientes que apresentavam doença sistêmica moderada a grave, evidenciada 

pela classificação de estado físico da American Society of Anesthesiologists (ASA) igual 

ou maior que III; pacientes com contraindicação para anestesia subaracnoidea, pacientes 

com contraindicação para quaisquer medicamentos envolvidos no estudo; pacientes com 
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hipertensão arterial sistêmica mal controlada ou diabetes mellitus descompensado; 

usuárias de drogas psicotrópicas ilícitas; mulheres cujos fetos sabidamente 

apresentavam anormalidades congênitas; pacientes com histórico de dor crônica; e 

pacientes submetidas a técnica anestésica diferente do padrão preconizado para o 

estudo. 

 

Grupos e intervenções 

As pacientes foram aleatorizadas em três grupos de acordo com a forma de 

administração da clonidina ou do placebo, pelo uso de uma tabela de aleatorização 

gerada por computador. As medicações foram armazenadas dentro de envelopes 

selados, previamente preparados pela farmácia hospitalar, especificamente para esse 

trabalho, de acordo com a randomização, sem identificação do agente que se encontrava 

em seu interior. O profissional que administrou os fármacos era externo ao grupo de 

pesquisadores e o fez de forma encoberta. O pesquisador que realizou as avaliações das 

variáveis envolvidas na pesquisa era encoberto para qual intervenção fora realizada. No 

grupo Controle as pacientes receberam placebo (solução fisiológica 0,9%) tanto por via 

venosa quanto por via subaracnoidea. No grupo Clonidina intratecal, as pacientes 

receberam 75 mcg de clonidina por via subaracnoidea, e placebo por via venosa. No 

grupo Clonidina intravenosa, as pacientes receberam 75 mcg de clonidina por via 

venosa, e placebo por via subaracnoidea. Os volumes de soluções administrados foram 

iguais nos três grupos, por meio da adição de solução salina 0,9% nas infusões 

subaracnoideas e venosas.  

O esquema anestésico foi realizado da forma ilustrada a seguir, de acordo com o 

grupo em que a paciente fora alocada: 

• Grupo Controle: 
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• Bupivacaína hiperbárica 0,5% - 15 mg; 

• Fentanil 10 mcg; 

• Morfina 80 mcg; 

• SF 0,9% intratecal e intravenosa. 

• Grupo Clonidina Intratecal: 

• Bupivacaína hiperbárica 0,5% - 15 mg; 

• Fentanil 10 mcg; 

• Morfina 80 mcg; 

• Clonidina 75 mcg intratecal; 

• SF 0,9% intravenosa. 

• Grupo Clonidina Intravenosa: 

• Bupivacaína hiperbárica 0,5% - 15 mg; 

• Fentanil 10 mcg; 

• Morfina 80 mcg; 

• Clonidina 75 mcg intravenosa; 

• SF 0,9% intratecal. 

 

Manejo das pacientes 

Todas as voluntárias foram manejadas de acordo com o protocolo institucional 

para parto por cesárea. A única diferença entre os grupos foi no que diz respeito à 

administração de clonidina subaracnoidea, intravenosa ou placebo, de acordo com a 

divisão por grupos já descrita. Monitores multiparamétricos (os quais avaliam oximetria 

de pulso, eletrocardiografia e medidas de pressão arterial não invasiva) foram usados. 

As pacientes receberam co-hidratação venosa de 10 mL/kg de solução de Ringer lactato 

durante a realização da raquianestesia com bupivacaína hiperbárica 0,5% (15 mg), 
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norfina 0,02% (80 mcg) e fentanil 0,005% (10 mcg). Pressão arterial foi aferida de 

forma não invasiva durante o período intraoperatório, a cada minuto até o nascimento e 

a cada 3 minutos após o nascimento. Hipotensão (queda de 10% ou mais dos valores 

basais para pressão arterial sistólica) foi tratada com metaraminol em bolus venosos de 

0,2 mg e/ou efedrina em bolus venosos de 5 mg. Bradicardia foi definida por frequência 

cardíaca inferior a 45 batimentos por minuto, e tratada com bolus venosos de atropina 

0,5 mg. Analgesia intraoperatória de resgate foi provida, se necessário, e anotada, de 

acordo com solicitações das pacientes ou se o anestesiologista julgou necessário, com 

fentanil IV, até uma dose máxima de 100 mcg. Se essa dose não fora suficiente, o 

anestesiologista conduziria o caso conforme seu desejo (administração de cetamina 

suplementar ou conversão para anestesia geral, por exemplo) e a paciente seria excluída 

do estudo (doses mais altas de fentanil poderiam influenciar a analgesia pós-operatória). 

Antes da incisão da pele, foram administrados 2 g de cefazolina IV. Após 

clampeamento do cordão umbilical, foram administrados ocitocina 5-10 UI diluídas em 

250 ml de Ringer Lactato, cetoprofeno 100 mg IV, dipirona 2 g IV, omeprazol 40 mg 

IV e ondansetrona 8 mg IV. Após término do procedimento as pacientes foram 

encaminhadas para a Recuperação Pós Anestésica (RPA). Na RPA, em caso de dor, 

havia previsão de uso de morfina 2 mg IV a cada 5 minutos de acordo com solicitações 

da paciente. Controle da dor pós-operatória na enfermaria teve seu manejo padronizado 

da seguinte forma: cetoprofeno IV 100 mg a cada 12 horas e dipirona IV 2 g a cada 6 

horas; tramadol IV 100 mg, se dor não controlada com medidas anteriores, até a cada 8 

horas. Em caso de dor persistente, havia previsão de analgesia de resgate, após 

solicitação da paciente, com morfina subcutânea 5 mg administrada por equipe de 

enfermagem, com intervalo mínimo de 4 horas. Náusea fora tratada com dimenidrato 50 
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mg IV a cada 6 horas e metoclopramida 10 mg IV a cada 8 horas, e prurido atenuado 

com difenidramina 25 mg IV a cada 8 horas, caso houvesse tais sintomas. 

Uma equipe da neonatologia esteve presente em todos os partos e foi 

responsável pela avaliação inicial do recém-nascido, incluindo classificação de escore 

de Apgar e ressuscitação neonatal.  

 

Variáveis analisadas 

Os desfechos primários para esse estudo foram intensidade de dor peri-incisional 

materna em repouso e em movimento 6, 12, 24 e 48 horas pós indução da 

raquianestesia, avaliada por meio da escala verbal numérica (EVN); e consumo de 

opioides. Os desfechos secundários foram dor materna após três meses do parto, efeitos 

adversos intra e pós-operatórios, escore de Apgar e perfil gasométrico de artéria 

umbilical do neonato. 

Foram registrados dados demográficos maternos, incluindo idade, estatura, peso, 

índice de massa corpórea, número de gestações, paridade, morbidades associadas, 

classificação de estado físico pela American Society of Anesthesiologists (ASA), razão 

para parto por cesárea, duração do procedimento anestésico, quantidade de cristaloides 

necessária, valores de pressão arterial basais, mínimos e máximos, variação de 

frequência cardíaca, necessidade de uso de vasopressores e de fármacos cronotrópicos, 

intercorrências anestésicas, efeitos colaterais (náuseas, vômitos, prurido e tremores) e 

necessidade de complementação de analgesia/anestesia intraoperatória. 

Imediatamente após o nascimento do neonato, 1,6 mL de sangue da artéria 

umbilical foi coletado, entre duas pinças hemostáticas, e enviado imediatamente para 

análise. Os desfechos neonatais incluíram idade gestacional, peso ao nascimento, escore 

de Apgar nos primeiro, quinto e décimo minutos, análise da gasometria do sangue 
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arterial umbilical e necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN). 

Duração de permanência em RPA, duração de bloqueio motor de membros 

inferiores (tempo do início da anestesia até conseguir realizar o movimento de flexão 

das coxas sobre os quadris em 90º e das pernas sobre as coxas em 90º, bilateralmente, 

simultaneamente e sustentado por cinco segundos), intensidade de dor e efeitos 

colaterais na unidade de recuperação também foram avaliados. Pacientes foram 

avaliadas por pesquisadores em 6, 12, 24 e 48 horas após a indução da anestesia 

espinhal. Intensidade de dor pós-operatória foi avaliada usando uma escala verbal 

numérica (EVN) de 0 a 10, na qual 0 sendo ausência de dor e 10 sendo a pior dor 

possível. Pacientes quantificaram a dor em repouso e em movimento, após serem 

solicitadas a mudarem de posição de decúbito dorsal horizontal para sentadas. 

Satisfação com o tratamento da dor foi avaliada usando uma escala numérica de 0 a 10, 

sendo 0 insatisfeita e 10 sendo satisfação completa. As pacientes foram perguntadas 

pela equipe do estudo para quantificar a intensidade de prurido, náusea, vômito e 

tontura em uma escala de quatro pontos (0=ausência, 1=leve, 2=moderado, 3=intenso). 

Nível de sedação foi avaliado por meio da escala de agitação/sedação de Richmond 

(RASS): +4 = agressivo violento, perigoso, combativo; +3 = muito agitado, conduta 

agressiva, remoção de tubos ou cateteres; +2 = agitado, movimentos sem coordenação, 

frequentes; +1 = inquieto, intranquilo, ansioso, mas sem movimentos vigorosos ou 

agressivos; 0 = alerta e calmo, alerta; -1 = Sonolento, parcialmente alerta, facilmente 

despertável, e mantém contato visual por mais de 10 segundos; -2 = sedação leve, 

acorda rapidamente, e faz contato visual com o som da voz por menos de 10 segundos; -

3 = sedação moderada, movimento ou abertura dos olhos ao som da voz, mas sem 

contato visual; -4 = sedação profunda, não responde ao som da voz, mas movimenta ou 
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abre os olhos com estimulação física; -5 = incapaz de ser despertado, não responde ao 

som da voz ou ao estímulo físico(39). O uso de opioides suplementares e medicação 

para tratamento de náusea e prurido foram registrados. A cada momento de avaliação, 

as pacientes foram questionadas quanto a alguma dificuldade para amamentar.  

Pacientes foram contatadas por telefone individualmente por integrante da 

equipe do estudo após três meses da cirurgia, quando foram perguntadas se 

apresentavam qualquer dor ou sensação anormal (ardência, prurido ou dormência) no 

sítio de incisão (sim ou não). Em caso de resposta positiva, a paciente era solicitada a 

classificar a intensidade da sensação usando uma escala verbal numérica de 0 (ausência 

de sensação) a 10 (pior sensação imaginável). Se a resposta era não, o valor registrado 

da escala era 0. Pacientes foram interrogadas se a dor limitava suas atividades (sim ou 

não), se elas precisaram de alguma medicação para dor em região peri-incisional na 

última semana (sim ou não), se elas estavam amamentando (sim ou não), e, caso não 

estivessem, se a razão da não amamentação era por dor. 

 

Cálculo amostral 

Para o cálculo amostral estimou-se diferença na intensidade de dor de 2 pontos 

na escala verbal numérica, com desvio padrão de 2 pontos, intervalo de confiança de 

95% e poder de 80%, 24 horas pós-cesárea, entre os grupos com clonidina e sem 

clonidina, de acordo com estudos semelhantes anteriores(27). A amostra necessária para 

realização do estudo foi de 16 pacientes por grupo, totalizando 48 pacientes. Optamos 

em aumentar o tamanho de cada grupo para 26 sujeitos, prevendo possíveis perdas ou 

exclusões durante a coleta, chegando ao número de total de 78 pacientes. 

 

Análise estatística 
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Os dados foram digitalizados e armazenados em banco de dados do Microsoft 

Excel 2010. A análise estatística foi feita através de Análise de Variância (ANOVA) e 

comparações múltiplas de Bonferroni e Dunn para os “desfechos” paramétricos entre os 

três grupos. Testes de Kruskal-Wallis e qui-quadrado foram aplicados para variáveis 

não paramétricas, com uso dos programas SPSS versão 13.0 para Windows (SPSS Inc, 

Chicago, IL, USA) e GraphPad Prism version 4.00 for Windows (GraphPad Software, 

San Diego, CA, USA). 
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RESULTADOS 

 

A inclusão de pacientes voluntárias e a coleta de dados desse estudo se 

estenderam entre abril de 2015 e abril de 2016. Inicialmente, 78 pacientes participaram 

do estudo, sendo que dessas, 14 foram excluídas: uma por complicação hemorrágica 

grave no pós-operatório imediato que necessitou de reabordagem cirúrgica e internação 

em unidade de terapia intensiva, sedada e com suportes ventilatório e hemodinâmico 

avançados, o que impossibilitou a realização das reavaliações pós-operatórias; uma 

paciente apresentou agitação psicomotora grave, necessitando do uso intraoperatório de 

outros fármacos além dos previstos no protocolo operacional padrão de anestesia para 

cesáreas, como neurolépticos (haloperidol); duas pacientes foram excluídas por terem 

tido recém-nascidos com malformações congênitas graves não conhecidas previamente; 

10 pacientes excluídas por não terem sido submetidas à anestesia padronizada para as 

pacientes do protocolo desse estudo. Das 64 pacientes incluídas e acompanhadas pelo 

estudo, 59 foram reavaliadas após três meses. Não foi conseguido contato telefônico 

com as outras cinco. A aleatorização realizada resultou na seguinte divisão das 

pacientes: Grupo Controle com 20 pacientes; Grupo Clonidina intratecal com 22 

pacientes; Grupo Clonidina venosa com 22 pacientes (figura 1). 
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Figura 1 – Fluxograma de pacientes no trabalho 

 

As variáveis que representavam dados demográficos e características basais 

maternas foram comparadas, e não demonstraram diferenças entre os grupos, conforme 

ilustrado nas tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 – Dados demográficos e características basais maternas 

Variáveis Grupos P 

 

Controle (n=20) 

  

Clonidina 

intratecal (n=22) 

Clonidina venosa 

(n=22) 

 Idade (anos) 31,55 ± 5,87  33,05 ± 6,03 30,32 ± 5,72 0,312 

Peso (kg) 79,27 ± 11,72  82,23 ± 15,65 83,1 ± 17,37 0,699 

Estatura (cm) 160,5 ± 5,71  160,09 ± 7,27 164,95 ± 22,56 0,464 

IMC (kg/m²) 30,71 ± 3,83  31,89 ± 4,47 31,38 ± 7,55 0,791 

Idade Gestacional (dias) 267,8 ± 6,94  271,45 ± 7,36 270 ± 8,64 0,312 

Gestações 3,5 ± 1,23  2,95 ± 1,55 2,73 ± 1,69 0,249 

Partos 2 ± 1,37  1,45 ± 1,14 1,18 ± 0,9 0,074 

Abortamentos Ʊ 0 (0-1)  0 (0-1) 0 (0-0) 0,455* 

Cesáreas 1,05 ± 0,88  1,23 ± 1,02 0,82 ± 0,79 0,331 

* Teste Kruskal-Wallis; ANOVA para as demais variáveis. 

Ʊ Resultado em mediana (percentil 25-75). Média ± DP para as demais variáveis. 

 

Tabela 2 – Estado físico pela classificação da ASA 

Variáveis Grupos P 

 

Controle  Clonidina intratecal  Clonidina venosa   

 

 

N %  N % N %   

 ASA      0,312 

I 3 15 9 40,9 5 22,7 

II 17 85 13 59,1 17 77,3 

Teste qui-quadrado. 

 

As variáveis analisadas durante o período intraoperatório, incluindo dados 

hemodinâmicos, necessidade de vasopressores e de cristaloides e efeitos adversos 

intraoperatórios estão ilustrados nas tabelas 3 e 4. Não houve diferenças significativas 

no padrão hemodinâmico. A necessidade de vasopressores e de atropina não variou 

entre as populações do estudo. Os grupos que receberam clonidina, tanto intratecal 
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como venosa, tiveram maior intensidade de sedação intraoperatória, quando 

comparados com grupo Controle, por comparação múltipla de Dunn. Nenhuma das 

pacientes do estudo apresentou amnésia para o momento do parto. Náuseas, vômitos, 

prurido e tremores no período intraoperatório não tiveram incidências diferentes entre 

os grupos. 
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Tabela 3 – Parâmetros intraoperatórios 

Variáveis Grupos P 

 

Controle Clonidina intratecal Clonidina venosa 

 

     Duração da anestesia (min) 140,5 ± 29,64 146,82 ± 31,53 138,64 ± 32,66 0,666 

Cristaloides (mL) 1302,5 ± 233,1 1522,73 ± 361,12 1481,82 ± 288,9 0,051 

Pressão arterial sistólica basal 

(mm Hg) 121,95 ± 12,83 132,32 ± 21,25 129,68 ± 18,48 0,165 

Pressão arterial sistólica mínima 

(mm Hg) 92,8 ± 11,69 95,86 ± 14,05 98,32 ± 12,98 0,394 

Pressão arterial sistólica máxima 

(mm Hg) 131,75 ± 16,47 140,59 ± 19,29 141,23 ± 19,18 0,190 

Queda de pressão arterial 

sistólica (%)  23,66 ± 8,4 26,79 ± 9,4 23,56 ± 8,8 0,401 

Frequência cardíaca mínima 

(bpmin) 60,55 ± 9,21 61,68 ± 15,47 58,27 ± 8,55 0,613 

Frequência cardíaca máxima 

(bpmin) 96,9 ± 12,27 105,55 ± 15,78 94,55 ± 16,73 0,048# 

Metaraminol (mg) 1,51 ± 0,95 1,9 ± 1,22 1,44 ± 1,25 0,380 

Efedrina (mg) 1,5 ± 4 6,82 ± 14,84 2,5 ± 5,72 0,165 

Atropina (mg) 0 ± 0 0,02 ± 0,1 0  ± 0 0,391 

Pontuação mínima de RASS Ʊ 0 [(-1)-(0)] 0 [(-1)-(-1)] 0 [(-1)-(-1)] <0,001@* 

Ʊ Resultado em mediana [percentil 25-75]. Média ± DP para as demais variáveis.  

* Teste Kruskal-Wallis; ANOVA para as demais variáveis. 

# Comparação múltipla de Bonferroni para freqüência cardíaca máxima: p=0,208 para Controle vs. Intratecal; 

p>0,999 para Controle vs. Venosa; p=0,057 para Intratecal vs. Venoso. 

@ Comparação múltipla de Dunn para RASS: p<0,001 para Controle vs. Intratecal; p=0,021 para Controle vs. 

Venosa; p=0,208 para Intratecal vs. Venosa. 
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Tabela 4 – Efeitos adversos intraoperatórios 

Variáveis 

 

Grupos 

   

Controle 

Clonidina 

intratecal 

Clonidina 

venosa  P 

n % n % n %   

 Bradicardia (FC<45 bpmin)         0,881# 

Não  18 90 19 86,4 20 90,9    

Sim 2 10 3 13,6 2 9,1    

Hipotensão arterial sistólica 

(queda > 20% valor basal)         0,801 

Não 6 30 6 27,3 8 36,4    

Sim 14 70 16 72,7 14 63,6    

Hipotensão arterial diastólica 

(queda > 20% valor basal)         0,596# 

Não 4 20 3 13,6 2 9,1    

Sim 16 80 19 86,4 20 90,9    

Hipotensão arterial média 

(queda > 20% valor basal)         0,551# 

Não 4 20 2 9,1 4 18,2    

Sim 16 80 20 90,9 18 81,8    

Sedação  

      

  <0,001* 

Não 14 70,0 3 13,6 6 27,3   

 Sim 6 30,0 19 86,4 16 72,7   

 Necessidade de fentanil 

complementar         0,091# 

Não 18 90 22 100 22 100    

Sim 2 10 0 0 0 0    

         

(continua) 
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(conclusão) Tabela 4 – Efeitos adversos intraoperatórios 

Variáveis 

 

Grupos 

   

Controle 

Clonidina 

intratecal 

Clonidina 

venosa  P 

n % n % n %   

 Náuseas 

      

  0,806 

Não 11 55,0 14 63,6 14 63,6   

 Sim 9 45,0 8 36,4 8 36,4   

 Vômitos 

      

  0,917# 

Não 18 90,0 19 86,4 19 86,4   

 Sim 2 10,0 3 13,6 3 13,6   

 Prurido 

      

  0,589 

Não 10 50,0 14 63,6 14 63,6   

 Sim 10 50,0 8 36,4 8 36,4   

 Tremores 

      

  0,993# 

Não 18 90,0 20 90,9 20 90,9   

 Sim 2 10,0 2 9,1 2 9,1   

 # Teste da razão de verossimilhanças; Teste qui-quadrado para demais variáveis. 

* Comparação múltipla de Bonferroni para sedação: p<0,001 para Controle vs. Intratecal; p=0,007 para Controle 

vs. Venosa; p=0,766 para Intratecal vs. Venosa. 

  

Também foram avaliados fatores relacionados ao recém-nascido, com o objetivo 

de avaliar se a clonidina por alguma das vias administradas no estudo influencia o 

resultado neonatal (tabelas 5 e 6). Após realizar comparação múltipla de Bonferroni 

para as variáveis com p<0,05 à ANOVA, verifica-se que essas variáveis não tiveram 

diferenças entre os grupos. O estado clínico, avaliado pela classificação de Apgar, 

também não demonstrou diferença.  
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Tabela 5 – Dados neonatais 

 Grupos P 

Variáveis Controle Clonidina intratecal Clonidina venosa 

 Peso (g) 3168,5 ± 565,88 3153,41 ± 464,02 3203,64 ± 456,91 0,943 

Apgar 1º min Ʊ 9 (8-9) 9 (8-9) 9 (8-9) 0,830# 

Apgar 5º min Ʊ 10 (9-10) 10 (9-10) 10 (9-10) 0,590# 

Apgar 10º min Ʊ 10 (10-10) 10 (10-10) 10 (10-10) 0,724# 

pH 7,25 ± 0,06 7,2 ± 0,07 7,25 ± 0,07 0,032* 

pO2 (mm Hg) 20,83 ± 6,62 18,59 ± 6,97 23,83 ± 9,42 0,126 

PCO2 (mm Hg) 53,78 ± 9,71 60,01 ± 8,74 55,97 ± 8,41 0,111 

SaO2 (%) 33,52 ± 16,67 26,59 ± 13,54 34,51 ± 18,83 0,273 

Bicarbonato (mmol/L) 22,81 ± 2,20 22,48 ± 2,48 23,38 ± 1,63 0,412 

Base Excess (mmol/L) -4,94 ± 2,67 -6,77 ± 3,80 -4,77 ± 2,53 0,090 

Lactato (mg/dL) 23,55 ± 9,67 38,58 ± 23,23 25,83 ± 6,39 0,047* 

Ʊ Resultado em mediana (percentil 25-75). Média ± DP para as demais variáveis. 

# Teste Kruskal-Wallis; ANOVA para as demais variáveis. 

*Comparações múltiplas de Bonferroni:  

1. pH: p=0,058 para Intratecal vs. Controle; p>0,999 para Venosa vs. Controle; p=0,090 para 

Intratecal vs. Venosa. 

2. Lactato: p=0,070 para Intratecal vs. Controle; p>0,999 para Venosa vs. Controle; p=0,141 para 

Intratecal vs. Venosa. 
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Tabela 6 – Necessidade de UTI neonatal e incidência de pH de artéria umbilical alterado para os recém-nascidos 

 Grupos    

Variáveis Controle 

Clonidina 

intratecal 

Clonidina 

venosa  P 

 

N % N % N %   

 pH         0,054 

> 7,2 13 81,2 10 50 17 81    

< 7,2 3 18,8 10 50 4 19    

UTI Neonatal 

      

  0,384 

Não 17 85,0 21 95,5 21 95,5   

 Sim 3 15,0 1 4,5 1 4,5   

 Teste da razão de verossimilhanças. 

 

Alguns parâmetros foram avaliados no período que as pacientes permaneceram 

na unidade de recuperação pós-anestesia, e estão ilustrados na tabela 7. Não houve 

diferença entre os grupos. 

Tabela 7 – Perfil da recuperação pós-anestésica 

 Grupos P 

Variáveis Controle 

Clonidina 

intratecal 

Clonidina 

venosa 

 Tempo de RPA (min) 187 ± 153,60 191,59 ± 76,21 213,86 ± 120,92 0,736 

Dor na RPA (EVN 0-10) Ʊ 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0,880* 

Morfina em RPA (mg) 0,2 ± 0,89 0,09 ± 0,42 0 ± 0 0,514 

Tempo de bloqueio motor (min) 254 ± 51,44 289,09 ± 59,09 262,05 ± 45,29 0,079 

Ʊ Resultado em mediana (percentil 25-75). Média ± DP para as demais variáveis. 

*Kruskal-Wallis; ANOVA para os demais. 
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As pacientes foram avaliadas na RPA, no pós-operatório imediato e nos 

momentos 6, 12, 24 e 48 horas após a realização da raquianestesia para suas cesáreas. 

Foram analisadas as seguintes variáveis em cada um desses horários: dor em repouso e 

em movimento, satisfação do controle álgico, intensidade de prurido, intensidade de 

náuseas e vômitos, intensidade de tonturas, intensidade de sedação, presença de 

tremores e de dificuldade para amamentar. A análise estatística não demonstrou 

diferença de comportamento dessas variáveis entre os grupos, conforme ilustram as 

figuras 2 e 3. Não houve diferença entre os grupos no consumo de anti-eméticos 

(dimenidrato e metoclopramida) ou anti-histamínicos (difenidramina). 

Figura 2 – Análise e comparação de intensidade de dor pós-operatória precoce materna. 

Sem diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. ANOVA para medidas 

repetidas. PACU: do inglês Post Anesthesia Care Unit - unidade de recuperação pós-

anestésica. POI: pós-operatório imediato  
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Figura 3 – Análise e comparação dos efeitos adversos maternos no período pós-

operatório. Sem diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. ANOVA para 

medidas repetidas. PACU: do inglês Post Anesthesia Care Unit - unidade de 

recuperação pós-anestésica 
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Nenhuma das pacientes necessitou de morfina de resgate para analgesia pós-

operatória. O consumo de tramadol foi avaliado, não sendo evidenciada diferença entre 

os grupos, conforme ilustra a tabela 8. 

Tabela 8 – Consumo de Tramadol de resgate no período pós-operatório 

 Grupos P 

Variáveis Controle Clonidina intratecal Clonidina venosa 

 Tramadol (mg) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0,820 

Resultado em mediana (percentil 25-75). Teste Kruskal-Wallis.  

 

Das 64 pacientes incluídas e avaliadas no estudo, foi possível contato telefônico 

para avaliação tardia com 59 delas. A análise após três meses da cesárea dessas 

pacientes está descrita nas tabelas abaixo (tabelas 9 e 10). Não houve diferença entre os 

grupos para essas variáveis. 

Tabela 9 – Intensidade de dor e sintomas sensitivos peri-incisionais tardios 

 Grupos P 

Variáveis Controle Clonidina intratecal Clonidina venosa 

 Dor (EVN 0-10) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0,887 

Ardência (0-10) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0,198 

Prurido (0-10) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-4) 0,409 

Dormência (0-10) 4 (0-7) 2 (0-8) 0 (0-7) 0,381 

Resultado em mediana (percentil 25-75). Teste Kruskal-Wallis.  
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Tabela 10 – Incidência de dor e sintomas sensitivos tardios e influência na rotina individual 

 

Grupos 

 Variáveis Controle Clonidina intratecal Clonidina venosa P 

 

n % N % N % 

 Presença de dor       0,864# 

Não 14 73,7 16 80 16 80  

Sim 5 26,3 4 20 4 20  

Presença de ardência       0,327# 

Não 17 89,5 19 95 16 80  

Sim 2 10,5 1 5 4 20  

Presença de prurido       0,338# 

Não 16 84,2 16 80 13 65  

Sim 3 15,8 4 20 7 35  

Presença de dormência       0,112
£
 

Não 7 36,8 10 50 14 70  

Sim 12 63,2 10 50 6 30  

Limitação de atividades 

      

0,105# 

Não 18 94,7 20 100,0 17 85,0 

 Sim 1 5,3 0 0,0 3 15,0 

 Medicação para dor 

      

0,039#* 

Não 15 78,9 20 100,0 17 85,0 

 Sim 4 21,1 0 0,0 3 15,0 

 Amamentação 

      

0,493# 

Não 5 26,3 6 30,0 3 15,0 

 Sim 14 73,7 14 70,0 17 85,0 

 # Teste da razão de verossimilhanças. 
£ 
Qui-quadrado.  

* Comparações múltiplas de Bonferroni: p=0,073 para Intratecal vs. Controle; p>0,999 para Venosa 

vs. Controle; p=0,181 para Intratecal vs. Venosa. 
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DISCUSSÃO 

 

Este trabalho utilizou clonidina como adjuvante analgésico em cesáreas por duas 

vias diferentes: intratecal, de uso consagrado; e intravenosa, inédita em anestesia 

obstétrica. Os resultados não demonstraram benefício em analgesia pós-operatória, 

precoce ou tardia. Sedação leve, tida como confortável pelos anestesiologistas 

assistentes e pacientes, sem repercussões ventilatórias, foi mais prevalente nos grupos 

que utilizaram clonidina intratecal e venosa. Não houve repercussões hemodinâmicas 

significativas nos grupos que receberam clonidina. Parâmetros clínicos (escore de 

Apgar) e gasométricos neonatais também não apresentaram diferenças entre os grupos.  

O uso de clonidina no neuroeixo já é consagrado na prática anestésica, obstétrica 

e geral, tanto por via intratecal quanto epidural(15). Kothari e colaboradores, em 2011, 

compararam a associação de clonidina a diferentes doses de bupivacaína por via 

intratecal em cesáreas, e concluíram que a medicação adjuvante potencializa a 

analgesia, permitindo usar menores doses de anestésico local, atingindo qualidade 

similar no bloqueio. Surpreendentemente, o grupo que utilizou apenas bupivacaína (em 

dose maior), apresentou mais bradicardia que os grupos que usaram clonidina associada. 

A clonidina provocou mais sedação(28). Esses resultados apresentam concordância 

parcial com os encontrados no nosso estudo, o qual não notou diferenças 

hemodinâmicas entre os grupos, e demonstrou maiores incidências e graus de sedação 

nos grupos que receberam clonidina intratecal e venosa, porém sem efeitos sobre 

analgesia pós-operatória. 

Neves e colaboradores avaliaram doses de clonidina de 15 e 30 mcg associadas a 

bupivacaína e morfina por via intratecal. Evidenciaram que doses pequenas como de 15 

mcg, melhoraram a qualidade da analgesia pós-operatória, sem maiores índices de 
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efeitos colaterais, sem repercussão clínica para o recém-nascido, e sem maior 

necessidade de vasopressor no intraoperatório(23). Nosso trabalho não evidenciou 

diferença nos parâmetros de dor pós-operatória avaliados, apesar de termos usado uma 

maior dose de clonidina que esses dois estudos citados, os quais mostraram diferenças 

em intensidade de dor. 

Van Tuijl e colaboradores utilizaram a mesma dose de clonidina intratecal que 

usamos no nosso estudo. Compararam um grupo que recebeu apenas bupivacaína 

hiperbárica e outro que teve associada a clonidina intratecal. Não encontraram diferença 

no consumo de opioides em 24 horas, mas a analgesia no grupo que recebeu clonidina 

foi mais prolongada. Efeitos colaterais e desempenhos neonatais, incluindo parâmetros 

de gasometria de artéria umbilical, não foram diferentes(27). Um estudo de bom 

desenho metodológico comparou doses diferentes de clonidina intratecal associadas a 

100 mcg de morfina e concluiu que houve analgesia mais prolongada e menor consumo 

de opioide nas pacientes que receberam clonidina nas doses de 60 a 150 mcg, porém 

houve maior sedação. Não houve diferença em níveis tensionais no intraoperatório e 

escore de Apgar dos recém-nascidos(26). Os nossos achados vão em concordância com 

esses estudos anteriores (sem repercussões hemodinâmicas ou neonatais, porém com 

maior sedação com uso de clonidina), contudo não conseguimos demonstrar o benefício 

na analgesia pós-operatória precoce. Sobre as repercussões neonatais, os trabalhos de 

van Tuijl(27), Paech (26), Benhamou e colaboradores(25) e o realizado por nós 

avaliaram consequências gasométricas neonatais, sem diferença entre os grupos que 

utilizaram clonidina ou não, ou que utilizaram clonidina por diferentes vias. 

Benhamou e sua equipe compararam grupos em que usaram apenas bupivacaína; 

associação de clonidina 75 mcg e bupivacaína; e clonidina 75 mcg, fentanil e 

bupivacaína. Encontraram que a combinação de clonidina e fentanil como adjuvantes 
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por via intratecal melhoraram a qualidade analgésica intraoperatória e prolongaram a 

analgesia pós-operatória, sem consequências hemodinâmicas, porém com mais sedação 

e prurido; e menos náuseas e vômitos intraoperatórios(25). Em nossa análise, como já 

dito, não conseguimos demonstrar melhor analgesia precoce nas pacientes em que 

associamos clonidina; não encontramos diferenças de efeitos adversos entre os grupos 

(hipotensão, náuseas, vômitos, prurido, tontura, tremores); mas também percebemos 

maior sedação com o uso do α-2-agonista. 

A dose efetiva da clonidina intratecal não é consensual e varia muito de estudo 

para estudo, sendo os mais recentes tendendo a usar doses menores. Não há uma revisão 

que defina uma dose ótima, sendo doses mais elevadas acarretadoras de maiores efeitos 

colaterais. A maioria dos estudos recentes utilizam doses de 15 – 150 mcg, sendo a 

faixa mais efetiva em relação a efeitos colaterais entre 50 e 75 mcg. Doses menores 

tendem a apresentar menores resultados em analgesia. A dose de clonidina usada tanto 

por via venosa, quanto por via subaracnoidea, foi de 75 mcg, com base no estudo de van 

Tuijl et al., o qual não encontrou efeitos colaterais deletérios maternos ou neonatais, e 

melhorou a analgesia precoce, com essa dose da medicação por via subaracnoidea.(27). 

Esta pesquisa padronizou a anestesia para cesárea já executada em forma de 

protocolo pela instituição. Ao compará-la com as técnicas utilizadas em outros 

estudos(25-28), observamos que a nossa anestesia utiliza uma forma multimodal de 

analgesia (Bupivacaína, morfina e fentanil intratecais; dipirona, e cetoprofeno 

intravenosos ao fim da cirurgia e no pós-operatório; tramadol intravenoso e morfina 

subcutâneo de resgate no pós-operatório). Todas as participantes deste estudo receberam 

a mesma anestesia e analgesia pós-operatória, sendo as únicas variáveis, o uso e vias de 

administração de clonidina. A analgesia multimodal é largamente usada para manejo da 

dor pós-operatória e a inclusão de adjuvantes como clonidina faz parte desse conceito. 
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No entanto, nossos resultados não demonstraram melhora da analgesia com uso de 

clonidina por diferentes vias, num regime multimodal com dois opioides por via 

subaracnoidea, AINE, analgésicos comuns e opioide de resgate. A maioria dos trabalhos 

avaliou anestésico local isolado; com associação isolada à clonidina; e com a associação 

tripla de anestésico local, opioide e clonidina, algumas vezes em diferentes doses. Dessa 

forma, é possível observar que quanto mais díspares os modos de analgesia 

comparados, maiores serão suas diferenças. Em nossa amostra, apenas a adição ou não 

de clonidina por via venosa ou intratecal diferenciava os grupos, os quais já recebiam 

uma combinação relativamente eficaz para analgesia. Talvez por isso nossas 

intervenções tenham tido pouca repercussão, quando comparados ao grupo Controle, e 

diferenças de escores álgicos e de consumo de opioides não tenham existido.  

Dor persistente pós-cesárea é assunto de discussão recente e apesar de ser uma 

das cirurgias mais realizadas anualmente no mundo, os primeiros trabalhos tratando 

desse assunto específico começaram a ser publicados nas últimas décadas. Em nosso 

estudo, a dor persistente pós-cesárea esteve presente em 22% das pacientes, após três 

meses, sem diferenças entre os grupos para incidência, intensidade ou limitação das 

atividades cotidianas por dor. Nikolajsen e colaboradores, em 2004, publicaram o 

primeiro estudo sobre o assunto, ilustrando que 12,3% das pacientes submetidas a 

cesárea apresentavam dor cerca de 10 meses após o procedimento e 5,9% tinham dor 

diária. Os fatores de risco estimados para dor persistente foram: procedimento realizado 

sob anestesia geral; dor pós-operatória aguda mais intensa e histórico de outros quadros 

dolorosos(7). Estudo mais recente, de 2009, realizou avaliação em outra população, com 

achados semelhantes. Dor persistente após um ano ocorreu em 18% das pacientes 

submetidas a cesárea e 10% das submetidas a parto vaginal. Os possíveis fatores de 

risco foram quadros dolorosos prévios, lombalgia prévia, qualquer doença crônica e dor 
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mais intensa no primeiro dia de pós-operatório do parto(8). Outro estudo demonstrou 

que a incidência de dor persistente pós-cesárea variou de 2,2% a 20,3%, dependendo da 

técnica anestésica usada e dos métodos usados para analgesia pós-operatória(9). Em 

2008, um estudo relatou efeitos de analgesia e anti-hiperalgesia com o uso de 150 mcg 

de clonidina subaracnoide associada a bupivacaína, 48 horas após o parto por cesárea. 

Eles também avaliaram a influência da clonidina em dor crônica pós-cesárea, mas não 

demonstraram diferenças para incidência de dor, intensidade da dor ou uso de 

analgésicos nos períodos de um, três e seis meses após a cirurgia(21). O projeto por nós 

executado tentou realizar uma avaliação dos aspectos dolorosos pós-operatórios tardios 

dessas pacientes e as possíveis repercussões em limitação de atividades diárias, apesar 

de não ter tido poder para essa avaliação. Nós reavaliamos as pacientes através de 

contato telefônico três meses após o procedimento. Não foram evidenciadas diferenças 

entre os grupos no concernente a incidência de dor persistente e suas repercussões, 

intensidade da dor ou necessidade de analgésicos. 

Não foram encontradas diferenças nos parâmetros neonatais (gasometria de 

artéria umbilical e escores de Apgar). Missant et al. (2004), avaliando pacientes em 

trabalho de parto e parto vaginal sob anestesia combinada (duplo bloqueio: 

raquianestesia e peridural contínua) com ou sem a adição de clonidina subaracnoide 

adjuvante (30 mcg), evidenciaram menores valores para pH da artéria umbilical do 

neonato no grupo que recebeu clonidina, em comparação com o grupo controle(40). 

Eles associaram esse desfecho à hipotensão arterial materna, a qual foi mais frequente e 

intensa no grupo que recebeu a clonidina. Anestesia regional, particularmente 

raquianestesia, é associada com maior incidência de acidose do sangue do cordão 

umbilical, e o bloqueio simpático reduz a perfusão útero-placentária(41, 42). Clonidina 

pode contribuir com esses efeitos negativos por suas próprias características 
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farmacológicas. Nosso trabalho não encontrou tais diferenças entre os grupos, porém 

não foi desenhado com poder suficiente para detectar diferença nesta variável. 

Recente estudo brasileiro comparando diversos fármacos adjuvantes em 

raquianestesia para cesárea evidenciou que a clonidina aumentou o tempo de bloqueio 

motor, ocasionou maior sedação e hipotensão prolongada, quando comparada com 

morfina, sufentanil e bupivacaína, associados ou não(43). O nosso trabalho não 

evidenciou tais diferenças, com exceção da sedação.  

O uso de α-2-agonista sistêmico como fármaco adjuvante em anestesia é prática 

frequente, seja por via intravenosa intraoperatória, seja como medicação pré-anestésica 

por via oral. São fármacos que guardam características farmacológicas que os tornam 

interessantes para uso auxiliar: têm efeitos sedativos, hipnóticos, ansiolíticos, 

simpaticolíticos e analgésicos(17, 44). A clonidina pode reduzir o consumo de opioide, 

os escores de dor pós-operatórios e a incidência de náusea no pós-operatório; porém à 

custa de mais hipotensão no intra e no pós-operatório(22, 45). Apesar de diversos 

trabalhos em anestesia para cirurgias diversas, não há na literatura relatos de estudos 

que utilizaram clonidina por via venosa com objetivos anestésicos em cesáreas. Um 

único trabalho que avaliou os efeitos de clonidina sistêmica em obstetrícia foi realizado 

em 2001 e o fez com uso por via oral, administrada como medicação pré-anestésica. 

Dose de 4 mcg/kg de clonidina oral, uma hora antes da entrada na sala cirúrgica, foi 

administrada a um dos grupos estudados. Os autores observaram que não houve 

diferenças entre os grupos nos parâmetros hemodinâmicos, intensidade de dor e 

sedação. Porém, as pacientes que receberam a intervenção tiveram menor consumo de 

morfina em analgesia controlada pelo paciente (PCA) nas primeiras 48 horas. Não 

houve diferença nos desfechos neonatais (frequência cardíaca neonatal, gasometria de 

artéria umbilical e escore de Apgar)(38). O nosso estudo, conforme já descrito, utilizou 
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um grupo onde foi administrada clonidina venosa. Não encontramos diferenças 

hemodinâmicas, analgésicas e em efeitos colaterais, com exceção de sedação, que foi 

maior nas pacientes que receberam clonidina por quaisquer vias utilizadas (intratecal e 

intravenosa). Não houve diferença nos desfechos neonatais dentre os três grupos.  

A dose de clonidina sistêmica usada em nosso trabalho pode caracterizar uma 

limitação do mesmo. A dose de 75 mcg de clonidina intravenosa equivale a cerca de 

metade da dose efetiva de clonidina oral utilizada no estudo de Yanagidate e 

colaboradores. A maioria dos trabalhos que se utilizaram de clonidina sistêmica em 

anestesia não obstétrica fez uso de doses maiores que as que nossas pacientes receberam 

por via venosa. Isso talvez justifique, em parte, que os efeitos analgésicos e adversos, 

tenham sido tão discretos na nossa amostra. Acabamos por utilizar uma dose venosa de 

75 mcg, pois um dos objetivos do projeto era avaliar possíveis consequências do uso da 

clonidina por diferentes vias (intratecal ou intravenosa).  

O nosso estudo foi realizado dentro de um ambiente acadêmico, com fidelização 

ao modelo metodológico proposto, na tentativa de abortar quaisquer possibilidades de 

erros sistêmicos e vieses. Não foi possível instalar PCA venosa de morfina nessas 

pacientes com o objetivo de avaliar a necessidade e o consumo de analgésicos. Contudo, 

a prescrição analgésica pós-operatória das pacientes foi uniformizada e protocolada, 

com dipirona 2 g IV a cada 6 horas e cetoprofeno 100 mg IV a cada 12 horas; tramadol 

e morfina caso dores persistissem (administrados na forma de resgate). Nenhuma 

paciente necessitou de morfina e o consumo de tramadol não teve diferença entre os 

grupos.  

Este foi o primeiro estudo usando clonidina intravenosa em anestesia para 

cesárea e traz à tona uma nova discussão sobre o papel da clonidina por diferentes vias 

no controle da dor pós-cesárea, no contexto da analgesia multimodal. Não encontramos 
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benefício significante para clonidina subaracnoide ou intravenosa em escores de dor ou 

consumo de analgésicos, diferente de outros estudos citados(23, 26-28). Esses 

resultados podem direcionar a uma reavaliação da real necessidade de clonidina em 

analgesia pós-cesárea. 
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CONCLUSÕES 

 

Clonidina intratecal ou intravenosa, quando utilizadas como adjuvantes da 

anestesia para cesárea na dose de 75 mcg, não melhoraram a dor pós-operatória precoce, 

em comparação com placebo. 

Clonidina intratecal ou intravenosa causaram mais sedação intraoperatória, sem 

maior incidência hipotensão arterial, prurido, náusea, vômitos ou tontura nos períodos 

intra e pós-operatórios.  

A satisfação das pacientes com a técnica anestésica utilizada não foi diferente 

entre os grupos. 

Não houve diferença para nenhum dos desfechos neonatais. 

A incidência de dor pós-cesárea persistente após três meses e o consumo de 

analgésicos nesse período não foram diferentes entre os grupos. 
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ANEXO A 

 

Resumo do artigo publicado: Fernandes HS, Bliacheriene F, Vago TM, Corregliano GT, 

Torres ML, Francisco RP, Ashmawi HA. Clonidine Effect on Pain After Cesarean 

Delivery: A Randomized Controlled Trial of Different Routes of Administration. 

Anesthesia and analgesia. 2018;127(1):165-70. 

Anesth Analg. 2018 Jul;127(1):165-170. doi: 10.1213/ANE.0000000000003319. 

Clonidine Effect on Pain After Cesarean Delivery: A Randomized Controlled Trial 

of Different Routes of Administration. 

Fernandes HS
1
, Bliacheriene F, Vago TM, Corregliano GT, Torres ML, Francisco RP, 

Ashmawi HA. 

Author information: 
1
From the Divisão de Anestesia, Hospital das Clínicas, University 

of São Paulo, São Paulo, Brazil. 

 

Abstract 

BACKGROUND: Intrathecal clonidine prolongs spinal anesthesia. We evaluated the 

effects of the addition of intrathecal or intravenous clonidine (75 µg) to standard 

cesarean delivery spinal anesthesia on postoperative pain and neonatal outcomes. 

METHODS: In a randomized, placebo-controlled, double-blind trial, 64 women 

scheduled for elective cesarean delivery under spinal anesthesia were randomly 

allocated and compared among 3 groups: intrathecal clonidine 75 µg, intravenous 

clonidine 75 µg, and placebo. The primary outcome was acute postoperative pain. A 

sample size of 26 individuals per group (N = 78) was planned. 
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RESULTS: From April 2015 to April 2016, 64 women were analyzed (14 excluded). 

No differences in postoperative pain scores were found (Numerical Verbal Scale for 

pain at movement at 24 hours of postcesarean delivery: 4.53 ± 3.0 vs 4.45 ± 2.73 vs 

3.93 ± 3.07 for control, intrathecal, and intravenous, respectively, P = .771). Intrathecal 

and intravenous clonidine led to more sedation, in comparison to the control group, 

during the intraoperative period (Richmond Agitation and Sedation Scale: -0.3 ± 0.47 vs 

-1 ± 0.53 vs -0.73 ± 0.45 for control, intrathecal, and intravenous, respectively, overall P 

< .001; Dunn correction: P < .001 for intrathecal versus control; P = .021 for 

intravenous versus control; and P = .208 for intrathecal versus intravenous). 

CONCLUSIONS: Intrathecal or intravenous clonidine had no effect on postoperative 

pain after cesarean delivery. Both intrathecal and intravenous clonidine caused more 

sedation. 

 

PMID: 29596102  DOI: 10.1213/ANE.0000000000003319 
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ANEXO B 

 

Artigo publicado: Fernandes HS, Santos SA, Ashmawi HA. Clonidine in 

Anesthesiology: A Brief Review. Biomedical Journal of Scientific & Technical 

Research. 2018;7(2). 
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ANEXO C 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-

HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO .......................................................................... Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ................................................................. CIDADE  ............................................................. 

CEP:.....................................TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL  

.............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)  

.................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □ 

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ........................................................................................ Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO:...............................................................................CIDADE:.......................................................... 

CEP:..............................................TELEFONE:DDD(............).................................................................................. 

__________________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 
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1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CLONIDINA POR VIA 

VENOSA E SUBARACNÓIDEA NA ANALGESIA PÓS-OPERATÓRIA DE CESÁREA  

2. PESQUISADOR PRINCIPAL: Dr. Hermann dos Santos Fernandes 

CARGO/FUNÇÃO: Médico Anestesiologista do ICHC - FMUSP 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 146826 

UNIDADE DO HCFMUSP: Centro Obstétrico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo   

  

 3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO X  RISCO MAIOR □ 

  

  4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 02 anos 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

1 – Estas informações servem para orientar sua decisão em participar ou não deste estudo. Ele 

envolve mulheres grávidas, que vão fazer cesariana. Vamos comparar o efeito do uso de um 

medicamento, a Clonidina, feito na raqui e feito na veia. Há estudos que mostram que essa 

medicação feita na raqui para cesárea diminui as dores pós-operatórias. No nosso trabalho, 

vamos ver se tem o mesmo efeito se for feito na veia. 

2 – Se você participar do estudo, a anestesia e a cesariana serão feitos da mesma maneira que 

se estivesse fora da pesquisa.  Será feito um sorteio então para saber em que grupo você 

ficará: o grupo que não será acrescentado nenhuma medicação a não ser as habituais, o grupo 

que vai receber clonidina na raqui ou o grupo que vai receber clonidina na veia. Apenas será 

adicionada essa medicação a mais na raqui ou na veia, ou uma medicação fantasia, chamada 
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de placebo, porém você não saberá se recebeu medicação a mais ou placebo, lembrando que 

a anestesia padrão será administrada igual e em todas as pacientes, e nenhuma terá prejuízo 

em relação ao que já é feito de rotina para anestesia para cesariana. Seu filho não sentirá nada 

e não receberá nada além do que já receberia em uma cesariana fora da pesquisa. Após a 

cesariana fica internada por no mínimo mais três dias, como qualquer paciente que faz 

cesariana. Será colhido sangue do cordão depois do nascimento, como de rotina, para 

avaliação de gasometria arterial umbilical. Tais amostras de sangue não serão armazenadas 

para outras pesquisas futuras. 

3 – Os desconfortos que você pode sentir seria um sono leve, mas não a ponto de fazer você 

dormir.  

4 – Serão realizadas avaliações de dor em determinados períodos do pós-operatório (6h, 12h, 

24h, 48h). Após três meses da cirurgia, um membro da equipe da pesquisa entrará em contato 

por telefone para avaliar se sente alguma dor ou desconforto. 

5 – O benefício que se pode esperar é menos dor pós-operatória, tanto logo depois da 

cesariana como a longo prazo (três meses). 

6 – O risco do estudo é eventualmente causar maior sonolência durante a anestesia, mas 

estudos anteriores mostram que essa sonolência não é grande. 

7 – Caso não participe do estudo, terá seu atendimento normal conforme as condutas dos 

serviços de obstetrícia e anestesia do hospital. 

8 – Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. Hermann 

dos Santos Fernandes que pode ser encontrado no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - 

Cerqueira César - 05403-000 / São Paulo - Brasil telefone: 2661-6335. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 
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Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 

18 ou 20 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br.  

9 – Em qualquer momento do estudo você terá a liberdade de retirada do consentimento e 

poderá deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento 

na Instituição. 

10 – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com dados de outros pacientes, não 

sendo divulgada a identificação de nenhum paciente e serão posteriormente arquivadas em 

um banco de dados seguro. 

11 – As pacientes participantes do estudo não terão nenhuma despesa em nenhuma fase do 

estudo, incluindo internação hospitalar, exames, cobertura a cesariana e consultas. Também 

não terão compensação financeira relacionada à sua participação. 

12 – Os pesquisadores do estudo comprometem-se a utilizar os dados e o material coletado 

somente para a referida pesquisa, sendo todos os dados arquivados após o término e análise dos 

resultados.  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo sobre uso de Clonidina em anestesia para a cesariana 

eletiva. 

Eu discuti com o Dr. Hermann dos Santos Fernandes sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 

a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO D 

 

Ficha de coleta. 

 

  

 

 DADOS GERAIS TELEFONE: (    ) _______-_________/(   ) _____-______ 

DATA: ____/____/_______  INÍCIO DA ANESTESIA:______H       Nº ORDEM:___ 

NOME:_____________________________________________ IDADE:_________ 

PESO: ________KG ESTATURA: _______CM ASA:___________ 

COMORBIDADES:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

CIRURGIAS PRÉVIAS:__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

IG:___S___D  PARIDADE: G___P___A___  

CESÁREAS:____ EUTÓCICOS_____ FÓRCEPS_____  

INDICAÇÃO CESÁREA ATUAL:__________________________________________ 

 

 PROCEDIMENTO ANESTÉSICO-CIRÚRGICO 

DURAÇÃO DA ANESTESIA:__________MIN CRISTALÓIDES:__________ML 

COLÓIDES:________ML HEMODERIVADOS:__________ML 

PA BASAL: _____X_____mm Hg ΔPA: _____-_____X_____-_____mm Hg 

 ΔFC:_____-_____BPM 

VASOPRESSORES: METARAMINOL: _______MG EFEDRINA:________MG 

ATROPINA: ________MG 

FENTANIL COMPLEMENTAR:_________ MCG 

SEDAÇÃO INTRA-OP: S N RASS MAIS BAIXO:_________ 

EFEITOS COLATERAIS: NÁUSEAS( )   VÔMITOS( )  PRURIDO( )  TREMORES( ) 

INTERCORRÊNCIAS:___________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 RECÉM-NASCIDO: 

HORA DE NASCIMENTO: ________H PESO:___________G 

APGAR:1ºMIN:_______ 3ºMIN:_______ 5ºMIN:_______ 

UTI NEONATAL: S N INDICAÇÃO:___________________________________ 

GASOMETRIA ARTERIAL UMBILICAL 

Ph  

pO2  

pCO2  

ETIQUETA DA PACIENTE 
FICHA DE COLETA 
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SAO2  

HCO3  

BE  

LACTATO  

 RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA: 

TEMPO DE PERMANÊNCIA: __________MIN DOR:     S N          EAV:_____ 

MORFINA:_________MG 

TEMPO DE BLOQUEIO MOTOR DE MMII: ______________MIN 

EFEITOS COLATERAIS: NÁUSEAS( )   VÔMITOS( )  PRURIDO( )  TREMORES( )  

INTERCORRÊNCIAS:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 ENFERMARIA: 

TRAMADOL: ____MG MORFINA:____MG      METOCLOPRAMIDA:____MG  

DRAMIN:_____MG  DIFENIDRAMINA:_____MG 

 

 END-POINTS: 

 POI 6H 12H 24H 48H 
REPOUSO MOVIMENTO REPOUSO MOVIMENTO REPOUSO MOVIMENTO REPOUSO MOVIMENTO REPOUSO MOVIMENTO 

DOR 

EAV (0-100) 
          

SATISFAÇÃO (0-10)      
PRURIDO (0-3)      
NÁUSEAS (0-3)      
VÔMITOS (0-3)      
TONTURAS (0-3)      
SEDAÇÃO (RASS)      
TREMORES (SIM/NÃO)      
DIFICULDADE DE 

AMAMENTAR (S OU N) 
     

 

 AVALIAÇÃO TARDIA (APÓS 3 MESES DO PARTO) 

DATA: ______/______/_______ 

DOR: S N INTENSIDADE (0-10):________ 

 LIMITA ATIVIDADES: S N 

 NECESSITA DE MEDICAÇÃO PARA DOR: S N 

 ESTÁ AMAMENTANDO: S N RAZÃO:_________ 

SENSAÇÃO ANORMAL: 

 ARDÊNCIA (0-10): ______ 

 PRURIDO (0-10): _______ 

 DORMÊNCIA (0-10):_____ 
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