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Resumo A avaliação do bem-estar fetal durante assistência ao trabalho de parto 

é um dos principais objetivos da Obstetrícia. O método mais utilizado para essa avaliação é a monitorização 

eletrônica fetal contínua. Em razão de sua limitada capacidade diagnóstica, outros métodos complementares têm 

sido investigados para esse fim, como a ausculta intermitente, a estimulação digital no escalpe fetal, a oximetria 

de pulso, o eletrocardiograma fetal e a coleta de amostras de sangue do couro cabeludo fetal. Após revisão da 

literatura, foi concluído que são necessários mais estudos para determinar a verdadeira utilidade, na prática clínica, 

dos métodos complementares à monitorização eletrônica fetal contínua para avaliação fetal intraparto.

Abstract The evaluation of intrapartum fetal well-being is one of the main 

objectives of Obstetrics. The most used method for this assessment is the continuous electronic fetal monitoring. 

Because of their limited diagnostic capabilities, other complementary methods have been investigated for 

evaluation of intrapartum surveillance, as intermittent auscultation, digital fetal scalp stimulation, pulse 

oximetry, fetal electrocardiogram and fetal scalp blood sample. After a review of articles, we concluded that 

more studies are needed to determine the true usefulness in clinical practice of complementary methods 

to continuous electronic fetal monitoring for intrapartum fetal monitoring.
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Introdução

A hipóxia intrauterina é a segunda causa das mortes fetais, 

as quais, na maioria dos casos, são evitáveis. A incidência de 

morbidade e mortalidade por hipóxia perinatal é variável em todo 

o mundo, atingindo 33 em 1.000 nascidos vivos nos países em 

desenvolvimento. No Brasil, ocorreram 188.972 mortes fetais 

no período de 2000 a 2004 relacionadas a essa causa1 (D).

 Embora a maioria dos agravos que determinam a morbidade 

e a mortalidade perinatal não possa ser antevista com a supervisão 

do trabalho de parto, a falta de medidas de avaliação adequada 

das condições fetais é considerada fator importante a contribuir 

para os efeitos adversos nos fetos.

Durante o parto, as contrações uterinas diminuem o fluxo 

sanguíneo uteroplacentário, resultando na redução do suprimento 

de oxigênio para o feto. A maioria dos fetos saudáveis tolera 

bem esse contingente fisiológico. Contudo, existem eventos que 

acometem o feto durante o período gestacional, como prema-

turidade e infecção, os quais aumentam o risco de insuficiência 

placentária durante o trabalho de parto. Essas situações podem 

determinar hipóxia, hipercarbia e acidose fetal, decorrente de 

redução acentuada na troca materno-fetal, com diminuição 

temporária ou permanente do aporte de oxigênio para o feto, 

podendo levar à morte perinatal e a sequelas neurológicas2 (D). 

Essas complicações têm impacto importante sobre a família, 

a equipe médica e a sociedade, sem mencionar as implicações 

médico-legais. Assim, a identificação dos fetos que durante o 

trabalho de parto experimentam estado de hipóxia é o objetivo 

principal que tem impulsionado o desenvolvimento de métodos 

de vigilância fetal intraparto.

Atualmente, existem diferentes métodos para realizar a ava-

liação fetal durante o trabalho de parto, sendo a monitorização 

eletrônica fetal, sem dúvida, o método mais utilizado e estu-

dado. No entanto, ainda existem dúvidas sobre a sua utilidade 

clínica, principalmente por causa de sua baixa especificidade. 

Vários estudos sugerem que não há vantagens do monitoramento 

eletrônico fetal contínuo em comparação com a ausculta inter-

mitente em relação aos resultados neonatais, sendo necessária a 

utilização de técnicas adicionais, como provas de estimulação 

fetal, oximetria de pulso, eletrocardiografia e avaliação de amos-

tra de sangue do couro cabeludo fetal, de forma a melhorar o 

resultado neonatal adiante da alteração da frequência cardíaca 

fetal. No entanto, para que esses métodos possam ser utilizados 

na rotina obstétrica é necessária maior investigação sobre sua 

utilidade e importância.

 O objetivo desta revisão foi analisar métodos de avaliação do 

bem-estar fetal intraparto que auxiliem na identificação precoce 

dos fetos expostos à restrição hipóxica, permitindo assim que 

medidas terapêuticas possam ser tomadas de modo a evitar a 

ocorrência de complicações perinatais irreversíveis.

Metodologia

Foi realizada revisão da literatura nas bases de dados Cochrane 

Library, MEDLINE e LILACS, no período compreendido entre 

maio e outubro de 2011, usando as seguintes palavras: monitori-

zação fetal, frequência cardíaca fetal, cardiotocografia, trabalho de 

parto e sofrimento fetal. Foram selecionadas apenas publicações 

em inglês, espanhol, francês e português no período de 1985 a 

2011. Identificou-se 189 artigos, dos quais 76 foram escolhidos. 

Usamos como referência para esse trabalho 27 artigos, com 

atenção especial a artigos de revisão sistemática, meta-análise e 

estudos randomizados, e duplo-cego multicêntrico.

A correspondência entre o grau de recomendação e a força 

de evidência científica foi baseada no projeto Diretrizes da 

Associação Médica Brasileira (AMB), sendo:

•	 A: Estudos experimentais ou observacionais de melhor 

consistência.

•	 B: Estudos experimentais ou observacionais de menor 

consistência.

•	 C: Relatos de casos e estudos não controlados.

•	 D: Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em 

consensos, estudos fisiológicos ou modelos animais.

Métodos de vigilância fetal intraparto

Ausculta intermitente

O controle da frequência cardíaca fetal (FCF) é modulado 

pelo cérebro. Dessa forma, os padrões da FCF são marcadores 

indiretos da resposta cardíaca e medular às mudanças no volume 

sanguíneo, hipoxemia e acidemia do feto3 (D).

Ausculta intermitente é a avaliação da FCF em intervalos 

de 15 a 30 minutos na primeira fase do trabalho de parto e a 

cada 5 minutos na segunda fase dele4 (D). O uso desse método 

em gestações sem fatores de risco para resultados perinatais 

adversos é recomendado. Seu uso em gestações com fatores de 

risco é controverso4,5 (D). A utilização segura da ausculta in-

termitente como método de monitorização fetal é baseada em 

uma relação médico-paciente de 1:1, fato que está associado à 

baixa adesão, pois leva a elevados níveis de estresse e sobrecarga 

de trabalho6 (D).

Na ausculta intermitente intraparto, a FCF é avaliada 

entre as contrações uterinas, tendo maior precisão quando a 

FCF é determinada por 60 segundos4 (D). A FCF basal normal 
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varia entre 110 e 160 bpm, sendo definida taquicardia como 

FCF acima de 160 bpm por mais de 10 minutos e bradicardia 

fetal como FCF abaixo de 110 bpm por mais de 10 minutos. 

Alguns parâmetros da frequência cardíaca fetal, como variabi-

lidade, características das desacelerações e padrões sinusoidais 

não podem ser identificados de forma confiável com a ausculta 

intermitente7 (A).

A monitorização fetal por ausculta intermitente exige a 

presença contínua do profissional da Obstetrícia em uma relação 

médico-paciente de 1:1(D).

A ausculta intermitente é o método recomendado para 

monitorização fetal durante o trabalho de parto espontâneo nas 

gestações de baixo risco. Quando comparada com a monitorização 

eletrônica fetal contínua, tem menores taxas de intervenção, sem 

evidência de comprometimento do resultado neonatal (B).

Monitorização eletrônica fetal contínua (MEFC)

A FCF é determinada por um dispositivo de Doppler, colo-

cando-se um transdutor, acoplado a um cinto, sobre o abdome 

materno durante o trabalho de parto. O dispositivo é ligado a 

um monitor eletrônico, que quantifica a FCF continuamente 

e a registra em uma tira de papel. Enquanto isso, um transdu-

tor de pressão registra a frequência e a duração das contrações 

uterinas8 (A).

O uso de MEFC no acompanhamento do trabalho de parto 

em gestações de baixo risco levou a um aumento na incidência 

de cesarianas e partos vaginais operatórios sem melhorar os re-

sultados neonatais, como a incidência de mortalidade neonatal 

e paralisia cerebral8 (A). Ao revés, um estudo observou maior 

frequência de paralisia cerebral em crianças que foram monito-

radas continuamente durante o parto9 (B).

A MEFC intraparto apresenta valor preditivo negativo de 

98%, ou seja, se a monitorização é normal, a probabilidade de 

hipóxia é muito baixa; no entanto, o valor preditivo positivo 

é de apenas 15%. A MEFC intraparto é, portanto, bom predi-

tor de resultados perinatais favoráveis, mas não de resultados 

adversos10 (A).

São, portanto, benefícios comprovados da MEFC a redução 

na frequência de convulsões neonatais e melhor predição da 

acidose fetal ao nascimento11 (D), porém as convulsões evitadas 

por meio da MEFC não parecem estar associadas com consequ-

ências a longo prazo12 (A). 

Há de se considerar que situações que aumentem o risco fetal 

sejam consideradas para a MEFC. Um exemplo disso é a indução 

do trabalho de parto, pois aumenta o risco de hipercontratilidade 

uterina e das alterações nas trocas gasosas feto-placentária, razão 

pela qual se sugere o seu uso nestes casos5 (D). Na prática clínica, 

passou-se a adotar a MEFC como critério inicial de avaliação 

fetal, sendo as condutas de seguimento do trabalho de parto, por 

vezes, estabelecidas por esse padrão. Entretanto, alguns autores 

não recomendam o uso da MEFC para determinar a técnica de 

acompanhamento do trabalho de parto10, 13, 14 (A, D, A).

As considerações acima citadas decorrem do fato de que é 

frequente a interpretação subjetiva e incorreta dos dados da 

cardiotocografia8,9 (A,B). Por isso, tem-se tentado chegar a um 

consenso sobre as definições dos padrões de FCF relacionados ao 

bem-estar ou comprometimento do feto15 (D). Com a intenção 

de evitar que esses eventuais erros de interpretação ou a subje-

tividade impossibilitem a análise real dos eventos que levaram à 

hipoxia fetal, preconiza-se a documentação do traçado tanto dos 

batimentos cardíacos fetais como da atividade uterina15 (D).

O padrão da FCF é definido pelas características da linha de 

base, variabilidade, acelerações e desacelerações.

A FCF basal é determinada em um traçado de dez minutos, 

excluindo acelerações, desacelerações e períodos de variabilidade 

marcada. Deve haver pelo menos dois minutos de linha de base 

identificada, não necessariamente contínua, em qualquer janela 

de dez minutos. Do contrário, a linha de base para esse período 

deve ser considerada como indeterminada. A bradicardia é defi-

nida quando a linha de base está abaixo de 110 bpm e a taquicardia, 

quando a linha de base está acima de 160 bpm16 (B).

A variabilidade da frequência cardíaca fetal refere-se às flu-

tuações da linha de base, sendo determinada em um minuto de 

traçado livre de acelerações e desacelerações, e medida como a 

amplitude do pico à base das flutuações da FCF. A faixa normal 

de variabilidade é entre 6 e 25 bpm, sendo definida como varia-

bilidade moderada. Alterações com menor e maior variabilidade 

são: variabilidade mínima (<5 bpm) e variabilidade marcada ou 

saltatória (>25 bpm), respectivamente. Hipóxia fetal, acidose, 

sono fetal, uso de drogas pela mãe, trabalho de parto pretermo, 

taquicardia fetal e anomalias congênitas são fatores que levam 

à diminuição ou ausência de variabilidade15 (D).

A variabilidade moderada da FCF está relacionada à ausên-

cia de acidose metabólica fetal no momento da avaliação. A 

variabilidade mínima como um achado isolado não prevê com 

confiança a presença de hipoxemia fetal ou acidose metabólica, 

e o significado da variabilidade acentuada não é claro15 (D).

As acelerações da FCF são o sinal típico de bem-estar fetal. 

As acelerações são definidas como aumento abrupto na FCF 

(início da aceleração até o pico em intervalo <30 segundos). Em 

gestações com mais de 32 semanas, o pico da aceleração deve 

chegar a 15 bpm acima dos valores basais e deve durar de 15 

segundos a 2 minutos. Em gestações abaixo de 32 semanas, o 

aumento da FCF deve ser de 10 batimentos por minuto acima 
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da linha de base, durando 10 segundos. Acelerações prolongadas 

são definidas como um aumento da FCF com duração de 2 a 

10 minutos. Qualquer aceleração que dure mais de 10 minutos 

é considerada como uma mudança na linha de base. Ausência 

de acelerações, apesar de estimulação fetal, indica acidose em 

aproximadamente 50% dos casos15 (D).

As desacelerações são classificadas como precoce, tardia e 

variável, em função da contração uterina. A desaceleração deve 

ser de no mínimo 15 batimentos abaixo da linha de base, com 

duração entre 15 segundos e 2 minutos. Uma desaceleração 

prolongada dura de 2 a 10 minutos. Qualquer desaceleração 

que dure mais de 10 minutos é considerada como uma mu-

dança na linha de base. Desacelerações abruptas são definidas 

como diminuição da FCF, tendo como intervalo entre o início 

da desaceleração até o nadir desta menos que 30 segundos. As 

desacelerações são classificadas ainda como recorrentes se ocor-

rem em mais de 50% das contrações durante um período de 20 

minutos e como intermitentes se ocorrem em menos de 50% 

das contrações uterinas. É importante aprofundar a investigação 

da causa da desaceleração, tendo em vista sua relevância clínica 

para o bem-estar do concepto11 (D).

Desacelerações tardias são definidas como diminuição gradual 

da linha de base, com duração de 30 segundos ou mais entre 

o início da desaceleração e o nadir dela. Elas são chamadas de 

tardias em relação à contração porque o nadir da desaceleração 

ocorre após o pico da contração uterina. Elas acontecem em 

resposta à diminuição do fluxo sanguíneo uterino para o feto, 

secundária à contração uterina ou à insuficiência placentária17 (D). 

O sangue não oxigenado é detectado pelos quimiorreceptores 

no feto, provocando estimulação vagal, levando à diminuição da 

frequência cardíaca fetal. A hipóxia direta do miocárdio fetal é 

outro mecanismo que justifica tal alteração11,15 (D).

Nas desacelerações precoces, o nadir e a recuperação da 

FCF basal são coincidentes com o início e o pico das contrações 

uterinas. Essas desacelerações estão associadas com a compres-

são da cabeça fetal durante o trabalho de parto. Em geral, são 

consideradas como benignas e sem consequências para o feto, 

pois não estão associadas com acidemia fetal15 (D).

As desacelerações variáveis não têm relação com a contração 

uterina. São comumente associadas à compressão do cordão 

umbilical e são as desacelerações mais vistas no trabalho de 

parto. Podem ser divididas em dois grupos: complicadas e não 

complicadas15,18 (D, A).

Desacelerações variáveis não complicadas consistem em 

rápida desaceleração da FCF, precedida por aceleração inicial 

e seguida por rápido retorno à linha de base, com aceleração 

secundária da FCF12,15 (A, D). Geralmente, não estão associadas 

com alterações neonatais, como baixo índice de apgar no quinto 

minuto ou acidose metabólica15,18 (D, A).

Desacelerações variáveis complicadas são desacelerações com 

FCF abaixo de 70 batimentos por minuto, com duração superior 

a 60 segundos, perda da variabilidade da FCF no traçado da desa-

celeração, desaceleração bifásica, aceleração prolongada secundária 

(incremento de mais de 20 batimentos por minuto e/ou duração 

de mais que 20 segundos pós-desaceleração), regresso lento à linha 

de base em nível inferior ao presente antes da desaceleração ou em 

nível de taquicardia ou bradicardia fetal. A presença de qualquer 

uma dessas características pode ser indicativa de hipóxia fetal e 

exige melhor avaliação das condições do feto15 (D).

O padrão da FCF registrado por monitor eletrônico (car-

diotocógrafo) pode ser classificado como normal (categoria I), 

indeterminado (categoria II) e anormal (categoria III). A presença 

de padrão normal indica baixo risco de acidose fetal no momento 

do exame e não é preditiva do futuro já que os padrões podem 

mudar15,19 (D).

As características de um traçado categoria I incluem FCF 

entre 110 e 160 bpm, variabilidade moderada, presença de de-

sacelerações ocasionais variáveis não complicadas ou precoces e 

acelerações espontâneas ou com estimulação do couro cabeludo 

fetal. Nesses casos, a MEFC pode ser interrompida por períodos 

de até 30 minutos se a condição materno-fetal é estável e não 

requer qualquer ação específica19 (D).

O traçado categoria II inclui taquicardia ou bradicardia durante 

período de 30 a 80 minutos, variabilidade mínima com duração 

menor que 80 minutos, desacelerações variáveis não complicadas 

repetidas, desacelerações tardias ocasionais ou desaceleração pro-

longada única menor que 3 minutos e/ou ausência de aceleração 

com a estimulação do couro cabeludo fetal. Quando mais de uma 

dessas características estão presentes, é preciso maior vigilância 

materno-fetal e medidas de reanimação intrauterina, como hidra-

tação intravenosa, posicionamento materno em decúbito lateral 

esquerdo, administração de oxigênio e interrupção de substâncias 

uterotônicas, de forma a melhorar o fluxo sanguíneo uterino, a 

circulação umbilical e a saturação de oxigênio do feto19 (D).

O traçado categoria III inclui taquicardia ou bradicardia, 

desacelerações variáveis complicadas ou tardias recorrentes, ou 

ausência de acelerações, variabilidade mínima por mais de 80 

minutos, variabilidade marcada ou saltatória por mais de 10 mi-

nutos, ou padrão sinusoidal, definido como a presença de padrão 

ondulatório com variabilidade de 3 a 5 batimentos por minuto com 

duração de 20 minutos ou mais. Esse traçado é preditivo do estado 

ácido-básico fetal alterado, indicando a necessidade de avaliação 

clínica geral e reanimação intrauterina. Se necessário, deve-se 

considerar o parto operatório vaginal ou a cesariana, a menos que 
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Figura 1 - Fluxograma, monitorização eletrônica fetal intraparto. 
MEF: Monitorização Eletrônica Contínua.

haja confirmação da oxigenação fetal normal por meio da avaliação 

do pH do sangue do couro cabeludo19 (D) (Figura 1).

A MEFC é recomendada como método de monitorização 

intraparto para gestações de alto risco a fim de evitar resultados 

perinatais adversos (B).

O traçado normal da FCF, categoria I, não requer ações es-

pecíficas já que não está associado com acidemia fetal (A).

O traçado anormal da FCF, categoria III, reflete aumento do 

risco de acidose fetal (A).

O traçado indeterminado da FCF, categoria II, por sua vez, requer 

avaliação, acompanhamento contínuo e início de ações corretivas 

quando indicado e, após tais medidas, nova avaliação (B).

Hidratação intravenosa, posição materna em decúbito lateral 

esquerdo e oxigênioterapia, quando usados em conjunto, podem 

melhorar a oxigenação fetal durante o parto (B).

Quando um traçado normal é identificado durante a primeira 

fase do trabalho de parto, pode ser adequado interromper a MEFC, 

por até 30 minutos, para permitir períodos de caminhada, facilitar 

o banho ou mudar de posição, desde que a condição materno-

fetal seja estável e a taxa de infusão de ocitocina administrada 

não esteja sendo aumentada (C).

O tempo ideal entre a identificação de um traçado anormal, 

categoria III, e o parto não foi estabelecido (C).

Estimulação digital no escalpe fetal

 A estimulação digital do couro cabeludo, durante exame 

vaginal, proporciona avaliação indireta do estado ácido-básico 

fetal. O objetivo é obter uma resposta nervosa simpática com 

aceleração normal da FCF, o que pode indicar um feto normo-

xêmico20 (B). Admite-se que a aceleração da frequência cardí-

aca fetal está associada com pH sanguíneo acima de 7,20. No 

entanto, deve-se notar que, apesar de uma aceleração da FCF 

estar relacionada com a alta probabilidade de bem-estar fetal, 

a ausência dessa resposta não prediz comprometimento fetal. 

Deve-se usar a técnica adequada para evitar o estímulo agres-

sivo que pode produzir bradicardia vagal. Quando há falta de 

resposta, uma nova avaliação fetal é necessária, como a coleta de 

amostras de sangue do couro cabeludo do feto para determinar 

o pH fetal21 (C).

A estimulação digital do escalpe fetal é recomendada quando 

o traçado da cardiotocografia é categoria II (B).

Na ausência de uma resposta positiva à estimulação digital 

do couro cabeludo fetal, é recomendada a avaliação do pH fetal, 

quando disponível (B).

Se a amostra de sangue do couro cabeludo fetal não está 

disponível, deve-se considerar a interrupção da gravidez, de-

pendendo da situação clínica geral (C).

Oximetria de pulso

 É possível avaliar continuamente a saturação de hemoglo-

bina fetal durante o trabalho de parto, colocando dispositivo 

transvaginal na bochecha ou na cabeça do feto, sendo necessária 

a dilatação cervical mínima de 2 cm e rotura das membranas 

amnióticas demais da apresentação cefálica22 (C).

 Oximetria de pulso é coadjuvante da MEFC, com resultados 

indeterminados. Vários estudos concluíram que a utilização 

complementar de oximetria de pulso está associada à redução 

de partos operatórios por suspeita de sofrimento fetal na MEFC, 

sem alteração no resultado perinatal e nenhuma evidência de 

declínio na taxa global de cesarianas. É necessário um melhor 

método para avaliar o bem-estar fetal durante o parto23,24 (A). 

Os resultados até o momento mostraram benefícios parciais, não 

justificando seu emprego na prática obstétrica.

Não se recomenda o uso de oximetria de pulso, associada ou 

independente de MEFC (C).

Eletrocardiograma fetal (ECG)

A análise do segmento ST do ECG fetal tem provado ser uma 

ferramenta promissora para a avaliação complementar da MFEC 

durante o parto, com base na observação do complexo QRS e 

onda T do feto em relação ao estado metabólico fetal25 (C). A 

associação de ECG fetal com MEFC tem demonstrado reduzir as 

taxas de acidose metabólica neonatal moderada e encefalopatia 

neonatal grave, melhorando os resultados perinatais e as taxas 

de parto vaginal operatório26 (A). Não foi observada diferença 
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no número de cesáreas, mortes perinatais, internações na UTI 

neonatal e escores de APGAR abaixo de 7 no quinto minuto 

com a utilização do ECG fetal intraparto25 (C).

A análise do segmento ST associada à cardiotocografia fetal 

para melhorar o nível de vigilância fetal intraparto pode ser uti-

lizada para identificação mais precisa de hipóxia fetal e redução 

das taxas de intervenções desnecessárias26 (A).

Até agora, não se recomenda o uso do ECG fetal para avaliação 

fetal durante o trabalho de parto (A).

Amostras de sangue do couro cabeludo fetal

Esse método pode reduzir as taxas de intervenção cirúrgica ao 

avaliar melhor fetos cuja MEFC apresenta traçados categoria II ou 

categoria III14,15 (A, D). Não é recomendado em gestações abaixo de 

34 semanas, já que a postergação do nascimento de feto prematuro 

de alto risco pode estar associada a complicações neonatais mais 

graves15 (D). Esse método é contraindicado no caso de história 

familiar de hemofilia, suspeita de distúrbios hemorrágicos fetais 

(trombocitopenia), apresentação de face e infecção materna (HIV, 

hepatite, herpes simplex, corioamnionite). Existem limitações 

técnicas que incluem a habilidade e experiência do operador, 

dilatação cervical e desconforto da mãe21 (C).

Se o pH é 7,20 ou menor, o parto é indicada pelo risco de 

acidemia fetal. Contudo, existem divergências quanto aos valo-

res considerados para determinar acidemia fetal ou não. Além 

da determinação do pH fetal, seria importante a obtenção do 

déficit de base, no entanto equipamentos mais sofisticados são 

necessários para sua determinação9,15 (B, D).

Embora a avaliação de pH em uma amostra de sangue obtida 

a partir do couro cabeludo fetal seja considerada na maioria 

dos estudos como o padrão-ouro na determinação da condição 

fetal intraparto, o resultado negativo não assegura o bem-estar 

fetal, como demonstrado em estudo multicêntrico francês que 

avaliou o desempenho diagnóstico de pH do couro cabeludo 

e oximetria de pulso fetal na determinação da condição fetal 

intraparto. Esse estudo mostrou uma sensibilidade de 40%, 

especificidade de 90% e valor preditivo negativo (VPN) de 

89% para o método27 (C).

Existem diferenças de opinião sobre como agir diante de 

resultados duvidosos e sobre a interpretação clínica dos valores 

de pH. Sugere-se que a observação com MEFC é apropriada se 

o pH é maior que 7,25, mas, se o pH mantém padrões indeter-

minados ou anormais, a avaliação deste deve ser repetida após 

30 minutos7,27 (A, C).

A amostra de sangue do couro cabeludo fetal para a avaliação 

do estado ácido-básico é recomendada para mulheres com tra-

çados cardiotocográficos indeterminado ou anormal, com idade 

gestacional maior ou igual a 34 semanas de gestação, quando 

o parto não é iminente ou a estimulação digital do couro cabe-

ludo do feto não gera uma resposta aceleratória da frequência 

cardíaca fetal (C).

Discussão

Embora não sejam comprovados melhores resultados perinatais 

quando a monitorização da FCF é feita pela ausculta intermi-

tente ou por monitorização fetal contínua (cardiotocografia), 

estudos recentes têm sugerido menor mortalidade, decorrente 

da hipóxia, quando a MEFC foi utilizada.

Atualmente, a MEFC é usada na maioria das unidades obs-

tétricas, sendo considerada a base para a avaliação clínica do 

estado fetal intraparto em gestações de alto risco. Enquanto os 

registros anormais da FCF não guardam boa correlação com o 

estado hipoxêmico fetal, os achados normais predizem bem-estar 

fetal em grande porcentagem dos casos.

A estimulação digital do couro cabeludo fetal, durante 

um exame vaginal, proporciona uma avaliação indireta do 

estado ácido-básico fetal. Admite-se que uma resposta com a 

aceleração da frequência cardíaca fetal está associada com pH 

sanguíneo acima de 7,20. A estimulação digital do couro 

cabeludo fetal é recomendada quando o traçado da cardioto-

cografia é categoria II.

O ECG e a oximetria de pulso do feto poderiam reduzir 

a taxa de intervenções desnecessárias durante o parto dian-

te de resultados anormais da MEFC, porém a presença de 

resultados alterados destes indicaria necessidade de melhor 

avaliação do feto.

A utilização da oximetria de pulso fetal durante o parto não 

foi associada à redução de resultados perinatais adversos. 

Estudos têm demonstrado redução das taxas de acidose 

metabólica neonatal moderada, encefalopatia neonatal grave e 

parto vaginal operatório quando da associação de ECG fetal com 

MEFC, porém não demonstram diferença sobre o número de 

cesarianas, morte perinatal, internações na UTI neonatal e taxa 

de índices de APGAR abaixo de sete no quinto minuto.

 Até agora, não se recomenda o uso do ECG fetal para 

avaliação fetal durante o trabalho de parto. 

 A amostragem de sangue fetal para determinação de pH pode 

reduzir as taxas de intervenção cirúrgica em fetos com MEFC, 

apresentando traçados categoria II ou categoria III. No entanto, 

é exame invasivo que exige conhecimentos técnicos adicionais, 

cria desconforto materno e não é recomendado para gestações 

abaixo de 34 semanas. Além disso, há diferenças de opinião sobre 

a interpretação e a ação diante dos valores do pH obtidos. 
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Conclusões 

Embora não haja consenso sobre o acompanhamento do 

bem-estar fetal durante o trabalho de parto em gestações de 

alto risco, o monitoramento contínuo da FCF é obrigatório, 

já que resultados normais permitem manutenção da conduta 

previamente determinada e padrões anormais alertam para a 

possibilidade de hipóxia fetal.

 É essencial a identificação de novos métodos de avaliação fetal in-

traparto que permitam o diagnóstico mais preciso de hipóxia fetal.
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