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PALESTRA 

   

Ocitocina: indicações e implicações do uso 
durante o trabalho de parto 

O uso da ocitocina é amplamente usado no trabalho de parto  no Brasil. O uso 
indiscriminado e sem critérios desse hormonio pode acarretar danos a mulher 
gravida e seu concepto. Existem protocolos para seu uso em mulheres em 
trabalho de parto contudo o desrespeito a esses protocolos  e a administração 
abusiva do hormônio apresenta algumas implicações como o aumento da dor 
no trabalho de parto por vezes tornando insuportável à mulher. Há casos em 
que as intervenções no parto ocorrem devido ao seu uso como por exemplo a 
anestesia no parto aumentando assim a chance do parto ser instrumental ou 
cirúrgico. Destaca-se que a ocitocina é uma droga vasoconstritora e  seu efeito 
no feto pode levar ao sofrimento fetal e e então ocorrendo intervenções como 
a cesárea, reanimação do neonato etc fatos que poderiam ser evitados se a 
ocitocina fosse administrada corretamente. Portanto o uso correto da ocitocina  
pode ajudar em muitas situações  a mulher no trabalho de parto como: muitas 
horas de rotura de bolsa das águas sem o aparecimento das contrações 
uterinas e então a indução do trabalho de parto é justificada. Como também no 
caso de pós datismo. Enfim o uso desse hormônio no pós parto pode salvar a 
vida da mulher em hipotonia uterina. Devemos sempre avaliar o bem estar 
materno-fetal ao usar qualquer tipo de droga na gravidez, parto e pós-parto 
com embasamento nas evidências científicas. 
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