
ALTERAÇÕES DA FCF INTRAPARTO 

(TAQUICARDIA FETAL INTRAPARTO) 

 

Existem diferentes razões para que ocorram alterações no ritmo 

cardíaco fetal. Acredita-se que a maioria dessas alterações esteja relacionada 

com a deficiência em oxigénio, porém a frequência cardíaca fetal (FCF) 

também pode ser modificada em decorrência da adaptação normal do feto a 

alterações no seu ambiente. A maioria dos fetos saudáveis tolera bem esse 

processo, mas alguns não. O padrão de FCF é um dos primeiros parâmetros 

avaliados uma vez que permite identificar o estado de bem estar e vitalidade 

fetal, pois é um marcador indireto das respostas cardíacas e do sistema 

nervoso central fetal a mudanças na pressão sanguínea, nos gases do sangue 

e no estado ácido-básico.  

Na avaliação constante da FCF durante o trabalho de parto, a FCF é 

medida antes, durante e depois das contrações uterinas, tendo maior precisão 

quando avaliada por 60 segundos ou mais, por meio de estetoscópio de 

Pinnard ou sonar Doppler. A FCF de base normal varia entre 110 e 160 bpm, 

sendo definida como taquicardia quando está acima de 160 bpm por mais de 

10 minutos e bradicardia fetal quando abaixo de 110 bpm por mais de 10 

minutos. No que se refere à taquicardia, esta é considerada patológica quando 

mantida e isolada acima de 170 bpm. Entretanto, quando o ritmo apresenta boa 

variabilidade, ou seja, se mantem em constante alteração não é sinal de 

sofrimento fetal (suporte de oxigênio diminuído). 

Para lidar com situações onde o suporte de oxigênio é diminuído, o 

organismo do feto possui dois mecanismos de resposta (sistema nervoso 

autônomo): um caminho mais rápido, cujo objetivo principal é a adaptação 

rápida do sistema cardiovascular a um ambiente interno e externo variável, 

provocando uma diminuição do ritmo cardíaco (bradicardia); e uma outra mais 

lenta, que ativa a liberação de algumas substancias visando elevar a FCF 

(taquicardia). 

Resumidamente, o feto é quem controla o seu ritmo cardíaco para se 

adaptar as diferentes situações. Os motivos que podem alterar esse ritmo 

incluem desde alterações normais da atividade fetal, como padrão de sono e 

movimentação do feto, como outras razões que necessitam um pouco mais de 



atenção e cuidado e que muitas vezes se manifestam apenas durante o 

processo de trabalho de parto e parto, não sendo possíveis de prever antes 

que aconteçam. 

As alterações no fluxo sanguíneo da placenta que envolvem as 

contrações do trabalho de parto, compressão do cordão umbilical e a 

compactação desse bebê ao longo de sua passagem pelo canal de parto são 

situações estressantes pela qual o feto pode passar. Outra situação é a 

adaptação à hipóxia que consiste em um período onde a circulação mãe e 

bebê esta comprometida de alguma maneira onde o feto recebe menos 

oxigênio (hipoxemia de desenvolvimento gradual = taquicardia; hipóxia aguda = 

bradicardia). 

Outros fatores também podem influenciar nos batimentos, como 

compressão de umas das veias mais importantes da circulação materna; 

estresse materno (libera hormônios que aceleram o coração do bebê); pressão 

baixa e alta da mãe (dificulta as trocas gasosas); insuficiência placentária onde 

a placenta já não da conta de atender as necessidades do bebê; contrações 

uterinas aumentadas com intervalos curtos entre uma e outra; febre materna e 

infecção; descolamento de placenta antes da saída do bebê; efeitos de 

medicamentos (hiperestimulação com ocitocina, betabloqueadores, sedativos, 

anestésicos); taquiarritmia fetal (180 a 200 bpm com elevação abrupta e sem 

variabilidade); e rebote (taquicardia transitória após desaceleração 

acompanhada de diminuição da variabilidade). 

 Algumas dessas situações são passivas de controle com simples 

mudanças, como a alteração de posição materna por exemplo. Já outras, 

exigem uma avaliação e controle mais rigorosos exigindo intervenções mais 

precisas que variam de acordo com a causa por trás da FCF não 

tranquilizadora onde à transferência hospitalar se faz necessária em alguns 

casos. Essa avaliação é realizada pelo profissional e leva em a conta a 

condição materna e fetal, evolução do trabalho de parto e a possível causa 

associada. 
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