
 

 

Ocitocina na cesárea eletiva: estudo para determinação da dose em mulheres com 

obesidade 

 

Oxytocin at elective caesarean delivery: a dose-finding study in women with obesity 

 

 

Obesidade é um dos fatores de risco para a atonia uterina, podendo levar à hemorragia 

pós-parto e colocar em risco a vida da mulher. Outros fatores, como gravidez gemelar, 

idade inferior a 20 anos ou superior a 40, presença de problemas ginecológicos como 

miomas, entre outros, também estão relacionados à atonia uterina. Nesses casos é 

comum a administração profilática de um uterotônico, como a ocitocina, para prevenir o 

sangramento. Contudo, pode ser necessário o ajuste das doses no caso de mulheres 

com IMC ≥ 40 kg.m−2. 

O objetivo do estudo publicado no periódico Anaesthesia (Fator de Impacto: 5.739) foi 

encontrar a melhor dosagem de ocitocina para mulheres com obesidade em cesariana 

eletiva, prevenindo assim o risco de atonia uterina e hemorragia pós-parto.  

O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir:  

 

Resumo:  

 

A administração profilática de ocitocina no terceiro estágio do trabalho de parto 

reduz a perda de sangue e a necessidade de drogas uterotônicas adicionais. A 

obesidade está associada a um risco aumentado de atonia uterina e hemorragia 

pós-parto. Não se sabe se mulheres com obesidade precisam de doses maiores 

de ocitocina para atingir o tônus uterino adequado após o parto. O objetivo deste 

estudo foi estabelecer a dose de ocitocina necessária para iniciar a contração 

uterina efetiva em 90% das mulheres com obesidade (ED90) na cesárea eletiva. 

Conduzimos um estudo duplo-cego de determinação de dose usando o método 

sequencial up-and-down da moeda tendenciosa (desenho da moeda 

tendenciosa – DTM). Foram incluídas gestantes a termo com IMC 

≥ 40 kg.m−2 submetidas a cesárea eletiva sob anestesia regional. Gestantes 

com outras condições que predispunham hemorragia pós-parto não foram 

incluídas. A ocitocina foi administrada em bolus intravenoso durante um minuto 

após a retirada do feto. Com a primeira mulher recebendo 0,5 UI, as doses de 

ocitocina foram administradas de acordo com um esquema de alocação 

sequencial. O desfecho primário foi o tônus uterino satisfatório dois minutos após 

a administração do bolus de ocitocina, conforme avaliado pelo obstetra 

responsável. Os desfechos secundários incluíram a necessidade de drogas 

uterotônicas de resgate, efeitos adversos e perda estimada de sangue. Foram 

estudadas 30 mulheres com IMC médio (DP) 52,3 (7,6) kg.m-2. O ED90 para a 

oxitocina foi de 0,75 IU (95% CI 0,5–0,93 IU) por regressão isotônica e de 0,78 

IU (95% CI 0,68–0,88 IU) pelo método de Dixon e Mood (up-and-down). Os 

resultados sugerem que mulheres com IMC ≥40 kg.m-2 requerem 

aproximadamente duas vezes mais ocitocina do que aquelas com IMC <40 kg.m-

2, em que um DE90 de 0,35 IU (IC 95% 0,15-0,52 IU) foi demonstrado 

anteriormente. 
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Em relação à análise estatística, sugiro manter em inglês ( biased coin up-down design 

method). 
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