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Definiţie. Suferinţa fetală (SF) reprezintă  tulburarea homeostaziei fetale din ultimul 
trimestru de sarcină sau din travaliu, determinată de diferite cauze a căror acţiune se 
exercită în mod principal prin anoxie. Dacă acest fenomen nu este depistat  şi tratat în 
timp util poate conduce fie la deces fetal intrauterin sau la morbiditate şi mortalitate 
semnificative neonatal. 
Clasificare. După momentul  agresiunii SF este: în timpul sarcinii şi în travaliu ; după 
durata agresiunii (clasificarea actuală) suferinţa este acută şi cronică: 
- suferinţa fetală acută- survenită brusc fără un fond premorbid sau pe un fondul 
unei suferinţe mai vechi, compensate ; se produce o alterare brutală a schimburilor 
materno-fetale, în special o anoxie acută, exteriorizată prin alterarea bătăilor cordului 
fetal, cu sau fără eliminarea de meconiu în lichidul amniotic. Se produce de cele mai 
multe ori prin evenimente brutale ce afectează circulaţia utero- placentară (decolarea 
prematură de placentă normal inserată, placenta praevia cu sângerare masivă şi şoc 
hemoragic, ruptura uterină, prolabare de cordon) dar şi prin epuizarea rezervei metabolice 
la feţi în suferinţa cronică la stres minim 
- suferinţa fetală cronică- există un interval de privaţie cronică, subletală ce 
afectează creşterea şi dezvoltarea fetală 
Fiziopatologia suferinţei fetale 
Starea fătului intrauterin depinde  de calităţile lui anatomice, funcţionale şi metabolice, de 
aportul de sânge prin vasele ombilicale, de capacitatea adaptativă a fătului la aportul de 
oxigen şi substanţe nutritive, în special de glucoză. El poate fi considerat o unitate 
neurovasculară, care intră în suferinţă prin decompensarea mecanismelor adaptatorii sau 
dacă agresiunile au intensitate şi/sau durată foarte mare.  
Factorii care scad schimburile materno-fetale 
Poziţia maternă (suppine syndrome -  în decubit dorsal, compresia  de către uterul 
gravid venei cave şi a veselor aorto-iliace, conduc la scăderea întoarcerii venoase, la 
scăderea debitului cardiac, cu hipotensiune şi scăderea fluxului  sanguin uterin; 
compresia aortei la nivelul spinei sau vaselor iliace când traversează strâmtoarea 
superioară a  bazinului conduce tot la scăderea fluxului sanguin uterin, dar fără reducerea 
debitului cardiac). 
Tensiunea arterială maternă. Scăderea presiunii arteriale în condiţii de şoc, hemoragie 
maternă, anestezie scade fluxul uterin.  
Modificarea calibrului arterial uterin în sensul diminuării sale  din HTA indusă de 
sarcină, preexistentă sarcinii, anomalii vasculare congenitale, fumat excesiv, conduc la 
scăderea fluxului sanguin uterin. Sindroamele HTA materne scad fluxul intervilos fie 
datorită unor vasospasme acute, fie datorită ateromatozei cronice de pe artera uterină. 
Dacă se scade TA fie din intenţia medicamentoasă cu hipotensoare sau prin anestezia de 
conducere se poate ajunge la golirea spaţiului intervilos, dacă calibrul vaselor uterine 
rămâne redus în timp ce alte vase sunt dilatate. 
Suprafaţa placentară- orice scade suprafaţa placentară va induce hipoxie fetală; acest 
fapt este evident în decolarea de placentă norml inserată ; la pacientele cu multiple 
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infarcte placentare, cum se observă în HTA şi în sarcina prelungită feţii pot suferi de 
insuficienţă utero-placentară. 
Distanţa de difuziune-îngroşarea membranei placentare între spaţiul intervilos şi 
capilarele fetale poate scade transferul de oxigen. Un asemenea exemplu este în 
eritroblastoza cu edem placentar. Acest fapt poate fi explicaţie pentru IUFGR când 
depunerile de fibrină se află între spaţiul intervilos şi capilarele fetale. Hemoragia viloasă 
şi edemul de la diabetice pot creşte de asemenea grosimea membranei placentare. 
Contracţia uterină  determină  compresiunea vasculară, deoarece  arterele spiralate sunt 
situate intramiometrial, deoarece presiunea intramiometrială o depăşeşte pe cea 
intraarterială. In sarcina normală există contracţii Braxton-Hicks, iar când începe travaliul 
creşte intensitatea contracţiilor uterine. 
Vârful contracţiei uterine corespunde reducerii până la sistare a fluxului sanguin în 
arterele spiralate; în condiţiile unei contracţii puternice (intensitate peste 80mmHg) sau în 
alte situaţii, camera interviloasă nu mai este perfuzată, oxigenarea fetală fiind asigurată 
numai de cantitatea de O2 ce se află în cei 250 ml de sânge din camera interviloasă, ceea 
ce constituie rezerva placentară, ce poate asigura oxigenarea fetală pe 60-90 secunde; în 
condiţii de hipertonie, hiperkinezie, tetanie, contracţii induse de ocitocice incorect 
administrate, rezerva utero-placentară este depăşită; la fel în decolarea prematură de 
placentă normal inserată  hipertonia şi polisistolia scad perfuzia spaţiului intervilos. 
Anestezicele- Anesteziile de conducere pot scădea fluxul intervilos prin hipotensiunea 
maternă determinată de blocada simpatică mai mult sau mai puţin evidentă în aceste 
condiţii; corecţia farmacologică  a hipotensiunii cu alfa adrenergice poate să nu reuşească 
creşterea fluxului uterin, deoarece aceste medicamente cresc rezistenţa periferică şi TA; 
în aceste condiţii se recomandă epinefrina (stimulator  alfa şi beta adrenergic) ce reface 
presiunea sanguină maternă după hipotensiunea determinată de simpatectomia prin 
anestezia de conducere. De obicei se corectează prin poziţionare şi prin umplerea patului 
vascular matern. 
Etiologie 
Cauzele care determină suferinţa fetală sunt foarte numeroase şi acţionează în sarcină şi/ 
sau travaliu afectând fătul în diferite feluri; efectul poate fi scurt, dar intens, ameninţând 
viaţa fetală sau acţionează lent şi influenţează creşterea şi dezvoltarea în timpul sarcinii, 
determinând o vulnerabilitate crescută a fătului în travaliu la contracţiile uterine. 
I. In sarcină 
Detresa fetală poate fi determinată de: 
A. Reducerea perfuziei placentare 
1) HTA indusă de sarcină sau preexistentă 
 anomalii vasculare congenitale 
 diabet zaharat cu microangiopatie interesând vasele pelvine 
 abuz de tutun.  
2) Circulaţie sistemică inadecvată ca în boli cardiace congenitale sau dobândite 
3) Oxigenare sistemică inadecvată: 
 astm bronşic 
 emfizem pulmonar 
 anemii severe cu hemoglobină sub 5mg/dl 
B. Anomaliile placentare pot  conduce la insuficienţă placentară primară: 
 Placenta circumvalata 
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 Placenta extracorială 
 Inserţii anormale ale cordonului (velamentoase, marginale, în rachetă) 
C. Cauze fetale 
 Anomalii congenitale 
 Postmaturitate 
 Sarcina gemelară monocorială cu sindrom transfuzat- transfuzor 
 Izoimunizare (în special în sistem Rh) 
II. In travaliu   
Factorii  acţionează fie ca o ultimă etapă a evoluţiei unei detrese cronice, rezerva 
adaptativă fetală fiind epuizată de stresul travaliului, fie independent în sarcini aparent 
normale. 
 Anomalii de travaliu (hiperkinezie, hipertonie, travaliu lung, naştere precipitată) 
 Infecţii corioamniotice 
 Medicamente pentru analgezie şi dirijare a travaliului (anestezice, ocitocice) 
 Complicaţii utero-placentare (decolare prematură de placentă normal inserată, ruptură 
uterină, procubit- cordon înaintea prezentaţiei în condiţiile membranelor intacte; 
procidenţă şi prolabare de cordon: cordonul este în vagin şi respectiv la vulvă, în condiţii 
de membrane rupte). 
 Decompensarea unor suferinţe cronice, nerecunoscute anterior 
III Cauze iatrogene 
Anticoagulante 
Hipotensoare şi diuretice 
Anestezice generale şi locoregionale 
Betasimpaticomimetice şi betablocante 
Ocitocice şi prostaglandinice, antiprostaglandinice 
Efectele hipoxiei şi asfixiei asupra fătului şi nou născutului 
            Sunt clasice experienţele lui Windle W, care în perioada 1954-1960 a urmărit 
efectele imediate şi pe termen lung ale asfixiei la porcuşorii de Guinea, la maimuţele 
Rhesus: prin extragerea placentei şi membranelor amniotice cu fătul rămas în uter, prin 
ocluzia completă a cordonului sau prin acoperirea capului animalului cu un sac plin cu 
lichid, feţii rămânând anoxici pentru 5 până la 20 minute. Maimuţele care au respirat 
după ≤ 6 minute nu au prezentat nici un deficit neurologic şi nici modificări patologice 
cerebrale. Asfixierea pentru mai mult de 7 minute a produs cel puţin tranzitoriu anomalii 
motorii şi de comportament şi patologie cerebrală. Au existat necroze în celulele 
cerebrale stem  ale nucleilor talamusului ventrolateral cu cicatrizare prin proliferare 
glială. Cele mai importante leziuni au apărut la maimuţele ţinute în asfixie 12 până la 17 
minute, la care resuscitarea a fost invaribil necesară ; toate maimuţele au fost iniţial 
hipotone şi hiporeactive, iar după o săptămână unele au dezvoltat convulsii, observându-
se uneori ataxie şi atetoză. La maimuţele care s-au maturizat, urmărirea după 8 ani a 
arătat că prin  învăţare se pot corecta unele deficite, rămânând hiporeflectivitatea şi 
neîndemânarea. Aceste rezultate nu se aseamănă cu ceea ce se descoperă la oameni : 
retardul mental şi spasticitatea. Meyers R (1972) a apreciat că la om poate să nu existe 
asfixie totală şi că mai frecvent există asfixie parţială- hipoxie, prelungită. A realizat pe 
maimuţele Rhesus un model de hipoxie folosind hiperstimularea ocitocică, compresia 
aortei abdominale materne, infuzie maternă de catecolamine sau respirarea într-o 
atmosferă cu concentraţie redusă de oxigen. S-a ajuns la o PO2 de 5-9 mmHg, care a 
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determinat decelaraţii tardive. Feţii  ce au fost menţinuţi în aceste condiţii de  hipoxie pe 
un interval de 1 oră, au fost născuţi şi resuscitaţi. Efectul imediat a fost flacciditatea, 
urmată după câteva ore de hipertonie generalizată şi poziţie de decerebraţi, moment în 
care au apărut şi convulsiile. Mulţi feţi au dezvoltat ileus, şoc cardiogen şi au murit; 
puţini au supravieţuit. Examenul amănunţit al creierului i- a permis lui Meyers R să arate 
că la nivelul creierului hipoxia prelungită determină un cerc vicios: edem cerebral cu 
reducerea fluxului sanguin ulterior şi cu accentuarea edemului. Scăderea fluxului sanguin 
cerebral conduce la necroza totală a hemisferei corticale. In grade mai reduse, afectarea 
cerebrală s-a observat în treimea medie a cortexului cerebral paracentral şi în ganglionii 
de la baza creierului. Aceste leziuni corespund deficitelor intelectuale şi defectelor 
motorii spastice observate la feţi după asfixie, ceea ce este mai aproape de realitate decât 
modelul propus de Windle W al asfixiei totale. 
Alte experienţe au fost efectuate la animale prin ocluzia cordonului ombilical. Watanabe 
T (1992) a arătat că ocluzia completă/ decompresia cordonului ombilical în secvenţe de 
40/ 80 secunde  pe interval de  30 minute este urmată de acidoză moderată ; Clapp JP 
(1988) a clampat parţial a cordonul pe 1 minut la interval de 3 minute şi după 2 ore s-a 
înregistrat afectarea creierului.  
Hipoxia intrapartum este considerată prima cauză de paralizie cerebrală şi în zilele 
noastre este  a treia cauză de paralizie (15% cazuri). Hipoxia fetală cronică, determinată 
de fumat sau anemie maternă poate contribui la predispoziţia pentru sindromul morţii 
subite a copilului. 
Majoritatea leziunilor cerebrale (96%) ale copiilor apar anterior travaliului şi în absenţa 
unui eveniment acut intrapartum, numai o minoritate dintre feţi suferă de hipoxie 
intrapartum. Cea mai mare parte a monitorizării noastre este centrată pe aceşti copii. 
Anomaliile frecvenţei cardiace sunt comune în travaliu. 
Efectele hipoxiei. Hipoxia fetală se asociază cu complicaţii severe ale tuturor sistemelor. 
Copilul poate suferi: 
 Encefalopatie hipoxic ischemică 
 Sindrom de aspiraţie de meconiu 
 Acidoză cu decompensare 
 Paralizie cerebrală 
 Convulsii neonatale 
 Enterită necrozantă 
 Insuficienţă renală 
 Deces în primul an de viaţă  
Diagnosticul suferinţei fetale 
Nu este uşor, fătul în suferinţă fiind în pericol de moarte iminentă sau într- o stare de 
agresiune permanentă. 
In practica curentă este deosebit de important un diagnostic antenatal corect, cu 
dispensarizare gravidelor în raport cu riscul redus şi crescut, cu colaborare continuă între 
mamă şi clinician- moaşă, medic de familie, specialist obstetrician şi alţi specialişti în 
raport cu prezenţa sau nu a patologiei asociate. 
Mijloace tradiţionale clinice 
Creşterea uterină  măsurată prin înălţimea uterină (de la simfiza pubiană la fundul 
uterin) şi circumferinţa abdominală (la nivelul cicatricei ombilicale), -apreciată ca 
relativă în raport cu obezitatea, variaţiile de volum ale lichidului amniotic, numărul 
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feţilor, poate atrage atenţia asupra necesităţii altor investigaţii în condiţiile unei sarcini 
apreciate ca fiind cu risc redus. 
Auscultaţia bătăilor cordului fetal. In afara travaliului auscultaţia se face cu stetoscopul 
obstetrical înainte şi după mişcările active (echivalenţa testului la non- stres), fătul având 
în mod normal 120- 160 b/min  Saling a clasificat în raport cu rata normală a cordului 
fetal: 
- tahicardie gravă : peste 180 b/min 
- tahicardie medie : 161- 180 b/min 
- tahicardie redusă : 151- 160 b/min 
- bradicardie medie : 119- 100 b/min 
- bradicardie gravă : sub 100b/ min, după 3 contracţii succesive este semn de suferinţă 
severă 
Intrapartum auscultaţia se face la fiecare 15 minute în timpul primei faze a travaliului şi 
la fiecare 5 minute în expulzie, auscultaţia neefectuându-se în contracţie şi 30 secunde 
după contracţie. Societatea Americană de Obstetrică- Ginecologie recomandă ca fiecărei 
parturiente să i asigure asistenţă o asistentă de obstetrică, care să ausculte intermitent bcf. 
Studiile americane pe un număr mare de naşteri au arătat că acest protocol nu se 
corelează cu scorul Apgar la naştere, cu starea neurologică şi nici cu rata deceselor. 
Inregistrarea mişcărilor active fetale de către mamă reprezintă un indiciu bun ; 
persistenţa fără modificări de frecvenţă şi intensitate sunt un semn bun, pe când 
descreşterea arată o tulburare fetală* (* trebuie făcut un amendament : cu aproximativ 
24-48 ore înaintea declanşării travaliului fătul îşi reduce mişcările active). 
”Regula lui 10” : mama înregistrează numărul de mişcări actife fetale şi fătul este apreciat 
în bune condiţii dacă se înregistrează 10 în interval de ≤ 10 ore ; dacă se înregistrează 10 
mişcări fetale în interval mai redus se renunţă la numărarea lor. 
Dacă mama apreciază scăderea activităţii spontane fetale se recomandă TNS, care dacă 
este nereactiv impune TSC. 
Prezenţa meconiului în lichidul amniotic se poate aprecia antepartum prin amnioscopie 
şi intrapartum prin examen cu valvele când există dilataţie sau după ruperea 
membranelor. Meconiul reprezintă conţinutul intestinal colorat în verde datorită bilei şi 
prezenţa sa în lichidul amniotic este legată de stresul fetal, indus de hipoxie sau asfixie şi 
de aceea prezenţa lui în lichidul amniotic este un indiciu pentru unii clinicieni de 
suferinţă fetală, dar după alţii de maturare gastro- intestinală, deoarece la feţii prematuri 
rareori există meconiu, trecerea meconiului fiind un semn de postmaturitate. Din aceste 
motive prezenţa sa în lichidul amniotic se consideră în corelaţie cu alte variabile şi în 
raport cu datele clinice pentru a explica etiologia prezenţei sale şi a aprecia timpul 
necesar apariţiei leziunilor cerebrale ireversibile.  
Fătul în hipoxie are gaspuri prin care aspiră lichid amniotic meconial ce ajunge în 
plămâni; prezenţa meconiului determină obstrucţie bronşică şi o pneumonie chimică al 
cărei tratament trebuie iniţiat încă din timpul travaliului. Dacă nu este îndepărtat în mod 
adecvat, meconiul blochează căile aeriene şi conduce la agravarea ulterioară a hipoxiei.  
                                                   Tabel 1. Aspiraţia de meconiu 

Feţii la termen 
Feţii cu restricţie de creştere intrauterină 
Feţii cu termen de naştere depăşit 
Naşterea în prezentaţia pelviană 
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Gradul aspiraţiei de meconiu şi lungimea expunerii la meconiu determină severitatea 
hipoxiei suferite de făt ; colorarea cordonului omblical, a tegumentelor şi unghiilor fetale 
indică expunerea meconială în uter de 3 până la 6 ore anterioară naşterii. 
Se discută asupra timpului necesar meconiului să determine  modificări patologice 
placentare, afectarea vaselor ombilicale pentru ca meconiul să fie un marker folositor 
pentru afectarea cerebrală, deoarece nu se poate spune dacă prezenţa lui este acută sau 
cronică.  
Prezenţa meconiului în lichidul amniotic este rezonabilă pentru: 
1. sarcinile depăşite  
2. meconiul poate fi un marker clinic pentru suferinţă fetală – hipoxie sau asfixie 
3.  aspectul de piure de mazăre, gros sugerează suferinţa fetală  
4. creşterea cantităţii de meconiu în timpul travaliului este îngrijorătoare 
5. feţii din sarcinile cu lichid amniotic meconial au risc de aspiraţie de meconiu la 
naştere  
6. meconiul creşte riscul de infecţie 
Mijloace paraclinice   
Studiile americane  din anii 1980’ (Leveno KJ et al, 1986) pe un număr mare de naşteri 
au arătat că protocoalele de monitorizare clinică a bcf în travaliu nu se corelează cu 
scorul Apgar la naştere, cu starea neurologică şi nici cu rata deceselor, motiv pentru care 
s-au imaginat diferite metode de înregistrare a activităţii cordului fetal- electrice, sau pe 
baza principiilor Doppler prin folosirea ultrasunetelor. Monitorizarea electronică se 
recomandă la toate sarcinile cu risc crescut, iar la cele cu risc redus în condiţiile în care 
auscultaţia intermitentă- în condiţiile descrise mai sus relevă anomalii (Colegiul 
American de Obstetrică şi Ginecologie, 2001).  
A. Inregistrarea cordului fetal   
Se poate realiza prin mai multe feluri, dintre care unele cu deficienţe : 
1) cu ajutorul unui microfon aplicat pe peretele anterior al abdomenului matern; în 
travaliu metoda prezintă artefacte determinate de activitatea uterină sau de mişcările 
materne 
2) se efectuează cu electrozi (denumiţi şi clipuri) ca la ECG aplicaţi direct pe scalpul fetal 
(înregistrare   internă) după ruperea membranelor; se înregistrează undele P, complexele 
QRS şi undele T, dar numai până la frecvenţa de 240 bătăi/ minut, peste care nu se mai 
poate face numărătoarea, efectuată în raport cu undele R 
3) cu ajutorul ultrasunetelor, care sunt deviate de valvele cardiace şi sângele ejectat în 
sistolă, iar printr-un sistem de microprocesoare de generaţia a doua, ultrasunetele sunt 
deviate sunt înregistrate grafic pe hârtie, dând imaginea activităţii cardiace. Transductorul 
este plasat pe peretele anterior abdominal matern în focarul de auscultaţie a cordului fetal. 
Bătăile cordului fetal (bcf) se înregistrează pe hârtie, pe un grafic în care se înregistrează 
pe verticală frecvenţa bcf de la 30 la 240 bătăi/min, iar viteza de derulare a hârtiei este de 
3cm/min. Inregistrarea bcf se face în paralel cu înregistrarea activităţii uterine, pe alt 
grafic paralel, cu un aparat denumit cardiotocograf. 
Inregistrarea bcf se poate efectua intern, folosind electrozi aplicaţi pe scalpul fetal ca 
pentru ECG şi extern folosind ultrasunetele, cu transductori plasaţi pe peretele abdominal 
matern. 
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 In ceea ce priveşte bcf se discută de activitate cardiacă de bază şi modificări periodice de 
la ritmul de bază -ce durează minim 15 minute şi sunt induse de contracţia uterină sau de 
mişcările active fetale. 
Activitatea cardiacă de bază 
Frecvenţa cordului fetal- exprimată prin bătăi pe minut (bpm), este iniţiată de pace-
makerul sinoatrial Keith- Flack fiind modulat de sistemul nervos autonom: simpaticul 
este stimulator, iar parasimpaticul inhibitor devine predominant pe măsura creşterii 
vârstei gestaţionale (Caldeyro Barcia, 1973), la fel cum  odată cu creşterea vârstei 
gestaţionale creşte variabilitatea cordului fetal, iar după naştere frecvenţa scade gradat. 
Stimularea nervilor periferici fetali prin activitatea lui proprie (cum ar fi mişcările) sau 
prin contracţiile uterine determină accelerarea cordului fetal. 
Baroreceptorii influenţează bcf prin intermediul vagului ca răspuns la schimbările 
presiunii arteriale fetale. Aproape orice situaţie stresantă declanşează reflex 
baroreceptorii, ce determină vasoconstricţie periferică selectivă şi hipertensiune cu 
rezultat final bradicardia. Hipoxia, contracţiile uterine, compresiunea fetală şi probabil 
defecaţia şi mormăitul fetal determină răspuns similar. 
Chemoreceptorii situaţi pe aortă şi carotidă răspund la hipoxie, excesul de bioxid de 
carbon influenţează ritmul; hipoxia mai severă şi prelungită, cu creşterea lactatului şi 
acidemiei induc o scădere prelungită a frecvenţei cardiace prin efect direct miocardic. 
Prematuritatea, anxietatea şi febra maternă pot creşte ritmul de bază. 
Ritmul fetal de bază este  120-160 bătăi/minut (110-150 /min după FIGO- 1987, 
considerându-se că valori de 150- 170 bătăi/minut ridică suspiciuni); modificările în 
frecvenţa bcf sunt considerate modificări ale ritmului de bază şi nu modificări periodice. 
Ritmul de bază mediu se apreciază pe o durată de 10 minute şi la înregistrare se observă o 
medie de vârfuri şi depresiuni, o medie de neregularităţi, de fluctuaţii rapide ce au 
amplitudine de 5- 15 bătăi /miunut şi o frecvenţă de 3-5 cicli/ minut. Dacă durata ritmului 
de bază este sub 2 minute, atunci ritmul de bază se consideră nedeterminat. Tehnic,  
reprezintă intervalul dintre  2 bătăi succesive, sau mai simplu intervalul în care bătăile 
sunt invers corelate cu rata instantanee. Majoritatea aparatelor înregistrează electronic un 
marker ce semnifică timpul unei bătăi (specific peak-ul undei R a fătului din ECG); de 
fapt ne referim la rata calculată din intervalele dintre undele R de pe ECG-ul fetal. 
 

 
Figura 1: Pattern asigurator: frecvenţa cordului fetal este 130- 140 bpm, cu 
păstrarea variabilităţii bătaie- cu- bătaie. Acceleraţiile durează ≥ 15 secunde peste 
nivelul de bază şi peak-ul ≥ 15bpm (pătrat mic = 10 secunde, pătrat mare = un 
minut) 
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Variabilitatea  de bază a cordului fetal  
Frecvenţa cordului fetal suferă variaţii constante de la ritmul de bază (Figura 1). 
Variabilitatea reflectă sănătatea sistemului nervos, a chemo- şi baroreceptorilor şi 
responsivitatea cardiacă.  Variabilitatea reprezintă fluctuaţii ale frecvenţei cordului fetal 
>2 cicli/ minut. Este scăzută de : -  prematuritate (rată mică de fluctuaţii sub 28 
săptămâni), ea fiind normală după 32 săptămâni ; - hipoxia fetală, -  anomaliile cardiace 
congenitale ; - tahicardia  fetală. 
Sunt mai multe clasificări ale variabilităţii:  
I. Variabilitate pe termen scurt şi variabilitate pe termen lung : 
 a) Variabilitate pe termen scurt sau variabilitatea bătaie cu bătaie (sau  diferenţe de 
perioade de unde R-R  pe electrocardiogramă) reprezintă oscilaţiile în jurul liniei de bază 
de 5- 10 bătăi/ minut 
b)  Variabilitatea pe termen lung reprezintă oscilaţii mai lente ale frecvenţei cardiace de 
3- 10 ciclii/ minut şi cu amplitudine de 10- 25 bătăi/minut. 
II. După gradul amplitudinii variabilităţii, Arias F (1978) descrie: 
 Variabilitate absentă = amplitudinea variabilităţii este nedetectabilă 
 Minimă =  sub 5 bătăi/ minut  
 Moderată = 6 -  25 bătăi/ minut   
 Marcată =  peste 25 bătăi/ minut  
  Un pattern sinusoidal în care  apar amplitudine  şi frecvenţă regulată  şi se exclude 

din definiţia variabilităţii 
Pattern sinusoidal : pattern ondulat, neted, ce durează minim 10 minute cu o perioadă 
fixă de 3- 5 cicli/ minut şi cu amplitudine de 5- 15 bătăi pe minut. Variabilitatea pe 
termen scurt lipseşte. 
Variabilitatea bătaie-cu bătaie este influenţată de o serie de factori fiziologici şi 
patologici.  Unele evenimente (mişcările respiratorii, mişcările active fetale- ce cresc ca 
frecvenţă odată cu vârsta sarcinii paralel cu  creşterea perioadei de „veghe”) cresc 
variabilitatea bătaie-cu- bătaie.  
Din punct de vedere clinic, pierderea variabilităţii bătaie- cu- bătaie este mai 
semnificativă decât pierderea celei pe termen lung şi este mai îngrijorătoare.  In general, 
scăderea sau pierderea variabilităţii trebuie confirmată prin monitorizare internă cu 
electrod pe scalp fetal când acest fapt este posibil. 
Interpretarea variabilităţii frecvenţei cordului fetal prin înregistrare externă este mai 
valoroasă când se folosesc monitoare fetale de generaţia a doua decât de prima generaţie. 
Etiologia pierderii variabilităţii: 
- pierdere necomplicată a variabilităţii : 
 In ciclurile de somn fetal, situaţie în care variabilitatea reapare după 30-40 minute 
 Administrare în doze clinice de deprimante ale sistemului nervos (morfina, 
diazepamul şi sulfatul de magneziu), de agenţi parasimpaticolitici (atropina şi hidroxizin), 
de agenţi adrenergici centrali (metildopa), 
 Agenţii beta- adrenergici folosiţi pentru tocoliză (ritodrină, terbutalină) pot determina 
scăderea variabilităţii numai când sunt administraţi în doze ce conduc la tahicardie fetală 
peste 160 bătăi/ minut  
 Administrare de betametazonă 
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Pierderea necomplicată a variabilităţii de obicei semnifică un risc minim de acidoză 
sau de scor Apgar redus. 

Combinaţia între deceleraţii tardive sau  deceleraţii variabile severe cu 
pierderea variabilităţii este în mod particular un semn îngrijorător. 

- apariţia de deceleraţii variabile severe sau tardive în prezenţa unui pattern cu 
variabilitate normală semnifică în general că stresul fetal este fie moderat fie de dată 
recentă, dar acest pattern nu  este asigurator 
- pierderea variabilităţii în combinaţie cu deceleraţii tardive sau cu deceleraţii variabile 
severe indică un risc crescut de preacidoză fetală (pH de 7,20- 7,25) sau de acidoză ( pH 
sub 7,20) şi arată că fătul va fi deprimat la naştere. 
- pierderea variabilităţii se poate datora şi unor anomalii neurologice preexistente sau 
anomalii congenitale 
- acidoza maternă severă poate determina scăderea variabilităţii pe termen scurt, ca în 
ceto-acidoza diabetică 
 

  
 
Figura 2: Pattern saltator: cu variabilitate mare. 
Oscilaţiile bcf peste şi sub nivelul de bază depăşesc 25 
bpm 
 
Creşterea variabilităţii frecvenţei cardiace de bază este prezentă când oscilaţiile depăşesc 
25 bătăi/ minut. Acest pattern este numit uneori pattern saltator (Figura 2) şi poate fi 
determinat de hipoxie acută sau compresiune mecanică a cordonului ombilical, 
observâdu-se în special în faza a doua a travaliului. Prezenţa patternului saltator, în 
special când este asociat cu deceleraţii trebuie să alerteze obstetricianul să caute şi să 
corecteze cauzele unei hipoxii acute ce progresează spre acidoză. Deşi nu este un pattern 
asigurator, patternul saltator nu este de obicei o indicaţie pentru terminarea imediată a 
naşterii. 
 
 



10 
 

 
Figura 3 (A). Pattern pseudosinusoidal. De notat scăderea regularităţii şi 
păstrarea variabilităţii bătaie- cu- bătaie, comparativ cu patternul 
sinusoidal adevărat (B). 
 
 

 
Figura 3 B 
 

Frecvenţa cardiacă de tip sinusoidal 
Descris  în 1972 de Kubli F (în Germania) şi de Manseau P (în Franţa) adevăratul pattern 
sinusoidal este rar, dar ingrijorător fiind asociat cu o frecvenţă crescută de mortalitate şi 
morbiditate. Este un pattern regulat, neted, ondulator ce apare cu o frecvenţă de 2-5 
cicli/minut şi cu o amplitudine de 5-15 bpm. Se caracterizează printr-un nivel de 120-160 
bpm al ritmului de bază şi prin absenţa variabilităţii bătaie-cu-bătaie. Indică anemie 
severă şi apare în caz de izoimunizare Rh sau de hipoxie severă. Trebuie diferenţiat de 
« patternul pseudosinusoidal » (Figura 3 A), care este un  pattern de variabilitate benign, 
uniform. Un pattern pseudosinusoidal arată mai puţină variabilitate în forma şi 
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amplitudinea undelor de variabilitate şi prezenţa variabilităţii bătaie-cu bătaie, comparat 
cu patternul sinusoidal adevărat (Figura 3 B). 
Tahicardia fetală: frecvenţa medie a cordului fetal: >160 bătăi pe minut şi este 
considerată un pattern neasigurator (Figura 4). Este apreciată ca uşoară la frecvenţă de 
160- 180 bătăi pe minut; tahicardie peste 200 bătăi pe minut cu debut abrupt este datorită 
tahiaritmiei (Figura 4) sau datorită anomaliilor congenitale decât hipoxiei singure. 
Cauzele tahicardiei sunt listate mai jos. 
 

Tabel 2. 
Cauze de tahicardie fetală 

Hipoxie fetală  
Febră maternă  
Hipertiroidism  
Anemie maternă sau fetală  
Medicaţie parasimpaticolitică (atropină, 
hidroxizin) 
Medicaţie simpatomimetică (ritodrină  
terbutalină hexoprenalină, salbutamol, 
izoxuprin) 
Corioamniotită  
Tahiaritmie fetală 
Prematuritate 

Tabel  3. 
 Cauze de bradicardie fetală severă 
Compresiune prelungită pe cordon 
Prolabare de cordon  
Contracţii uterine tetaniforme  
Bloc paracervical  
Anestezie epidurală şi spinală  
Convulsii materne  
Coborâre rapidă 
Examinare vaginală viguroasă 
 

 

 Tahicardia singură în prezenţa variabilităţii normale nu este semn de suferinţă fetală. 
 Tahicardia persistentă peste 180 bătăi/ minut, în special când apare  asociat febrei 
materne sugerează corioamniotită.  
 Tahicardia fetală poate fi semn poate fi semn de stres fetal crescut când persistă ≥ 10 
minute, dar de obicei nu se asociază cu suferinţă fetală severă decât când scade 
variabilitatea sau apare şi altă anomalie. 
Bradicardia fetală înseamnă frecvenţa medie a cordului fetal sub 110 bătăi/min  
  O rată de 119-100 bătăi/minut cu variabilitate prezentă nu este de obicei semn de 
acidoză fetală; o asemenea situaţie se asociază sarcinii prelungite şi feţilor în varietăţi 
occipito- posterioare sau transverse 
 Rata sub 100 bătăi/ minut apare la feţi cu anomalii congenitale cardiace, cum sunt 
acelea legate de bolile de colagen ale mamei. Acest tip de bradicardie între 80- 99 bătăi/ 
miunut reprezintă un pattern neasigurator 
 Bradicardia severă, prelungită sub 80 bătăi/ minut ce durează ≥ 3 minute este 
îngrijorătoare indicând hipoxie severă şi este adesea un eveniment terminal. Cauzele 
bradicardiei severe sunt listate în Tabelul 3; dacă nu se poate identifica  şi corecta cauza 
se recomandă terminarea imediată a naşterii. 
Aritmia cardiacă fetală. Descrisă de Young BK (1979) şi revăzută de  Gleicher N şi 
Elkayam U (1990) aritmia cardiacă fetală este înregistrată prin clipuri aplicate pe scalpul 
fetal şi este de tip sistole ectopice,  aritmii de tip supraventricular, nodal şi ventricular; 
acestea pot fi depistate şi la naştere, nou născuţii având defecte cardiace structurale sau 
feţii se dovedesc cu ritm normal la naştere. Pentru a evita insuficienţa cardiacă şi 
hidropsul fetal non-imun necesită cardioconversie prin droguri administrate mamei: 
digoxin, verapramil sau ambele şi naştere prin operaţie cezariană, iar dacă nu există 
hidrops fetal şi lichid amniotic opalescent naşterea se poate efectua pe cale naturală. 
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 Figura 4. Tahicardie fetală cu debut posibil în scăderea variabilităţii 
(dreapta) în timpul fazei a doua a travaliului: 170- 180 bpm, asociat 
cu deceleraţii uşoare 
 

 
Figura 5. Tahicardia fetală ce se datorează tahiaritmiei asociată cu 
anomalii congenitale- în acest caz defect septal ventricular. Rata 
cordului fetal este 180 bpm. De notat patternul "spike"  al frecvenţei 
cardiace 
 
Modificări periodice ale cordului fetal 
Acceleraţiile  
Acceleraţiile sunt creşteri abrupte, tranzitorii ale frecvenţei cordului fetal, la care durata 
de la debut la peak este de < 30 secunde (Figura 1).  
 < 32 săptămâni : >10 bătăi/minut peste linia de bază pentru  >10 secunde 
 < 32 săptămâni : >15 bătăi/minut peste linia de bază pentru  >15 secunde 
Se asociază de obicei cu mişcările fetale, cu examinarea vaginală, contracţiile uterine, 
compresia venei ombilicale, stimularea scalpului fetal şi cu stimularea acustică.  
Se mai descriu acceleraţii prelungite în care creşterea frecvenţei durează 2 până la 10 
minute. 
Reactivitatea  se raportează faţă de ritmul de bază, constând din creşterea cu 15 bătăi pe 
minut cu o durată de 15 secunde de 2 ori într-o perioadă de 20 minute. Reactivitatea nu 
este definită de ghidurile de Sănătate ale NIHCD guidelines. Deoarece amplitudinea 
acceleraţiilor este invers proporţională cu rata de prematuritate a fătului ades nu se ating 
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criteriile pentru reactivitate; numai 65% din feţii la 28 săptămâni sunt reactivi după aceste 
criterii, iar la 34 săptămâni 95% din feţi sunt reactivi.  
Prezenţa acceleraţiilor este asiguratoare pentru starea bună a fătului intrauterin. Un 
pattern de acceleraţii precedând sau urmând unei deceleraţii variabile (imaginea de  
“umeri” a deceleraţiilor) se observă numai când fătul nu este hipoxic. Acceleraţiile stau la 
baza testului la non-stres şi a testului de admisie în travaliu. Stimularea scalpului fetal 
induce acceleraţii. In 50% cazuri acidoza fetală face ca acesta să nu răspundă la stimulare 
în prezenţa unui pattern neasigurator 
Deceleraţiile periodice sau episodice 
 Patternurile episodice se referă la deceleraţiile neasociate contracţiilor uterine 
 Patternurile periodice se  asociază contracţiilor uterine 

-  Deceleraţiile precoce şi tardive (cu unele excepţii cum ar fi 
hipotensiunea sindromului de compresie a venei cave inferioare) sunt 
periodice 

- Deceleraţiile variabile pot fi de asemenea periodice 
Din punct de vedere cantitativ se apreciază maximumul de nadir al bpm faţă de linia de 
bază ; din punct de vedere al duratei se măsoară în minute şi secunde de la începutul 
până la sfârşitul deceleraţiei (se apreciază la fel cu acceleraţiile). 
Tipul deceleraţiei se distinge pe baza formei undelor. 

 Scăderea graduală şi revenirea la nivelul de bază în raport cu timpul de la debutul 
deceleraţiei până la nadir >30 secunde. Deceleraţiile precoce şi tardive au aspect 
simetric 

 Subclasificarea ulterioară se bazează pe relaţia deceleraţiilor cu contracţia. 
 Deceleraţii precoce:  nadirul apare odată cu peak-ul contracţiei.  
 Deceleraţii tardive: nadirul apare după peak-ul contracţiei.  
 Deceleraţii variabile (abrupte): scădere în frecvenţa cordului sub 

linia de bază cu durată de la debut la nadir ≤ 30 secunde 
Deceleraţiile recurente (variabile, precoce sau tardive ) sunt deceleraţii ce apar cu  >  
50% din contracţiile uterine în orice interval de 20 minute.  
Deceleraţii prelungite (variabile, precoce sau tardive) se caracterizează prin scăderea 
frecvenţei  ce durează timp de 2 până la 10 minute.  
Etiologia deceleraţiilor: hipotensiunea maternă, hiperactvitatea uterină, prolabarea de 
cordon, compresia cordonului, decolarea prematură a placentei, artefact (frecvenţa 
cardiacă maternă), convulsii materne 
Deşi compresia craniului este ades responsabilă pentru deceleraţii prelungite, trebuie 
efectuat un tuşeu vaginal care face diferenţa între prolapsul cordonului ombilical şi 
coborârea rapidă a craniului fetal 
Deceleraţiile precoce – sunt uniforme ca aspect, cu debut lent odată cu cel al contracţiei, 
nadirul lor coincide cu peak-ul contracţiei  şi revin lent la ritmul de bază concomitant cu 
sfârşitul contracţiei; au imagine “de oglindă”cu contracţia uterină (Figura 6). Sunt cauzate 
de compresia craniul fetal şi deşi nu se asociază cu suferinţa fetală şi decis sunt 
asiguratoare, ele trebuiesc atent diferenţiate de alte deceleraţii nonasiguratoare. 
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Figura 6. Deceleraţii precoce la o pacientă cu travaliu 
debutat insidios ; au debut şi sfârşit coincident cu ale 
contracţiei uterine, dând o imagine de oglindă. 
Deceleraţiile tardive (Figura 7) 

1. Deceleraţii tardive asociate cu păstrarea variabilităţii bătaie-cu- bătaie 
- Acestea sunt mediate de chemoreceptorii arteriali în hipoxia uşoară 
- Sub o PO2 de 15- 20mmHg chereceptorii sunt stimulaţi declanşând reflex 
stimularea alfa adrenergică ce conduce la hipertensiune, iar aceasta atimulează 
baroreceptorii ce mediază răspunsul vagal 
- Debutul deceleraţiilor tardive reflexe precede tipic pierderea acceleraţiilor 

      2.  Deceleraţii tardive neasociate cu variabilitate (unde pierderea variabilităţii nu este 
deteminată de medicamente)  

- Prin progresia hipoxiei, deceleraţiile devin mai adânci 
- Pe măsură ce se dezvoltă acidoza se blochează reflexele nervoase 
cerebrale şi depresia miocardică directă determină deceleraţii uşoare 
- Dacă depresia miocardică este suficient de severă deceleraţiile tardive pot 
lipsi total 

Indiferent de profunzimea deceleraţiilor, toate decelaraţiile tardive sunt potenţial 
îngrijorătoare. Un pattern de deceleraţii tardive persistente  peste 30 minute este 
neasigurator (Figura 7) şi necesită evaluarea  ulterioară a pH-ului fetal. 
Etiologie 
- Contracţiile uterine excesive (hiperstimulare), hipotensiune maternă sau hipoxemia 
maternă 
- Reducerea schimburilor placentare cum ar fi în dezordinile hipertensive, diabet zaharat 
cu cetoacidoză, restricţie de creştere fetală in utero, decolarea prematură de placentă 
normal inserată, sarcina prelungită 
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Figura 7. Pattern neasigurator al deceleraţiilor tardice cu 
păstrarea variabilităţii bătaie-cu-bătaie. De notat debutul şi 
revenirea la ritmul de bază după ce contracţia a încetat. A 
doua contracţie uterină se asociază cu o deceleraţie tardivă 
mică şi subtilă. 
 

 
Figura 8. Deceleraţii tardive cu pierderea variabilităţii. Prezintă 
un pattern îngrijorător şi naşterea este imediat indicată 
 

Deceleraţiile variabile- se caracterizează prin aspectul, durata şi intensitatea variabile ; 
ele reprezintă o scădere bruscă a frecvenţei cordului fetal, cu o fază variabilă de revenire 
la ritmul de bază. Au forma literelor « U », « V » sau « W » şi pot varia  în timp, fără a 
avea relaţie cu contracţia uterină. Sunt cele mai frecvente deceleraţii ce apar în travaliu, 
apărând după ruperea prematură a membranelor şi scăderii lichidului amniotic.  
Etiologie şi fiziopatologie 
Sunt mediate vagal prin chemo- şi baroreceptori.  
- Presiunea pe cordonul ombilical determină iniţial ocluzia venei ombilicale, ceea 
ce determină prin reflex baroreceptor imaginea de acceleraţie (imaginea de « umeri » a 
deceleraţiei) şi indică un răspuns normal.  
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- Presiunea crescută pe cordonul ombilical determină ocluzie venoasă şi arterială, 
ceea ce determină deceleraţie cu scădere abruptă a frecvenţei cardiace, iar în final în faza 
de cedare a compresiei pe cordon există o revenire abruptă la nivelul de bază, care poate  
urmată de o nouă acceleraţie sau imagine de «umeri» (Figura 9). 
- Hipertensiunea şi scăderea presiunii arteriale a oxigenului secundare ocluziei 
complete a cordonului determină deceleraţie 
- Deceleraţii variabile pot apare în condiţiile compresiei craniului fetal secundare 
activării vagale şi odată cu mişcările fătului prematur 
 

 
Figura 9. Deceleraţii variabile cu acceleraţii pre şi post deceleraţie 
(imagine “de umeri”). Frecvenţa cordului fetal este 150- 160 bpm şi 
variabilitatea bătaie-cu- bătaie este păstrată.   
 
Deceleraţiile variabile pot fi clasificate în raport cu profunzimea şi durata ca:  
- uşoare- când scăderea este peste 80 bpm şi durata este sub 30 secunde; 
- moderate- când profunzimea este între 70 şi 80 bpm şi durata este între 30 şi 60 secunde 
- severe- când profunzimea este sub 70 bpm şi durata peste 60 secunde 
Deceleraţiile variabilele pure nu se asociază de obicei cu prognostic infaust, dar 
variabilele  persistente, ca şi cele atipice  sunt mai frecvent asociate cu acidoză fetală şi 
cu scoruri Apgar mici, fiind deci neasiguratoare.  In Tabelul 7 sunt listate semnele 
asociate deceleraţiilor variabile ce indică hipoxemie (Figurile 10 şi 11). In Tabelul 8 sunt 
prezentate deceleraţiile variabile atipice  în raport cu frecvenţa apariţiei la naştere a 
scorului Apgar < 7. 
 
Deceleraţiile variabile asociate cu pierderea variabilităţii bătaie- cu – bătaie se 
corelează cu acidoza fetală şi reprezintă un pattern îngrijorător. 
 

Tabel  4.  
Semne neasiguratoare ale deceleraţiilor variabile ce indică hipoxia 

Creşterea severităţii deceleraţiilor 
Debut tardiv şi revenire gradată , pierderea imaginii de”umeri” la înregistrarea bcf  
O acceleraţie discretă/ştearsă sau “trasă” după o deceleraţie severă (Figura 9) 
Tahicardie neexplicată 
Variabilitate săltătoare 
Decelaraţii tardive sau revenire tardivă la ritmul de bază (Figura 10) 
Variabilitate redusă 
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Figura 10- Deceleraţie variabilă severă cu prelungire, cu păstrarea 
variabilităţii.  
 

Tabel  5. 
Decelaraţiile variabile atipice. In ordinea frecvenţei apariţiei patternului lor

Poate reprezenta totalitatea ocluziilor 
cordonului ombilical 

 Pierderea acceleraţiei primare: 
 7% risc de Apgar mic (< 7) la 5 minute 

 Pierderea acceleraţiei secundare : 
 14% risc de Apgar mic (< 7) la 5 minute 

Deceleraţii variabile cu componentă hipoxică 
(compresia cordonului cu scăderea oxigenării 
spaţiului intervilos) 

10% risc de Apgar mic  la 5 minute 

Cunoscute ca prelungite sau « trase ». Se 
crede că se datorează răspunsului 
baroceptorilor la hipotensiunea tranzitorie ce 
apare după ocluzia cordonului 

10% risc de Apgar mic  la 5 minute 

Pot reprezenta întreruperea revenirii la ritmul 
de bază a unei decelaraţii variabile printr-o 
secundară variabilă sau o deceleraţie tardivă 

12% risc de Apgar mic  la 5 minute 

Pierderea variabilităţii în cadrul variabilei 
(Hipoxie uşoară) 

22% risc de Apgar mic  la 5 minute 

Poate reprezenta o variantă de revenire lentă 
cu întreruperea întoarcerii la ritmul de bază 

7% risc de Apgar mic  la 5 minute 
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Figura 11- Deceleraţii tardive legate de contracţii bigeminate; 
variabilitate bătaie-cu- bătaie este păstrată. De notat că patternul de 
contracţii prelungite cu tonus uterin crescut între peak-urile 
contracţiilor determină hiperstimulare şi insuficienţă utero-placentară. 
Se impune tratamentul hiperstimulării uterine. Acest pattern al 
deceleraţiei poate fi interpretat şi ca deceleraţie variabilă cu revenire 
tardivă la ritmul de bază, bazat pe debutul precoce al deceleraţiei în 
relaţie cu contracţiile uterine, prezenţa unei acceleraţii anterior de 
deceleraţie (imagine de « umeri ») şi scăderea relativ ascuţită a 
deceleraţiei. 
Oricum decelaraţiile tardive şi deceleraţiile variabile cu revenire 
tardivă au aceeaşi semnificaţie clinică şi reprezintă patternuri 
neasiguratoare. Acest traseu reprezintă probabil compresia cordonului 
şi insuficienţă utero- placentară.  
 
Deceleraţii prelungite- sunt cele ce durează peste 60-90 secunde, sunt dificil de 
clasificat în termeni de fiziopatologie, deoarece se observă într-o multitudine de situaţii, 
ce conduc la compresia cordonului ombilical, dintre care 2  mai frecvente: fie prelungirea 
unor deceleraţii variabile, fie apariţia brutală- ocultă sau francă a prolabării de cordon 
 
Diagnosticul suferinţei fetale intrapartum.  
Meyers R (1972) a observat că sunt necesare peste 20 deceleraţii tardive pentru a reduce 
scorul Apgar; prin folosirea ca punct final a  acidozei profunde induse prin hipoxie, Low 
JA (1972) a raportat că modificările cordului fetal  care se corelează cu starea fătului la 
naştere sunt ultimele 2 ore ale travaliului şi mai mult acele 2 ore în care apar deceleraţii la 
mai mult de 35% dintre contracţii; Fleischer  A (1982) a arătat că deceleraţiile trebuie să 
dureze 120- 140 minute pentru a determina o creştere semnificativă a acidozei. 
Deceleraţiile tardive severe ce apar cu intermitenţă şi de scurtă durată au puţin impact 
asupra stării fătului. Se apreciază că au prognostic asocierea decelaraţiilor variabile 
asociate cu anomalii ale ritmului de bază (fie tahicardie, fie bradicardie) şi pierderea 
variabilităţii decât deceleraţiile variabile fără anomalii ale ritmului de bază. 
Valoarea monitorizării electronice fetale intrapartum. Beneficii, riscuri.  Atitudinea 
actuală intrapartum 
Beneficiile monitorizării electronice fetale (MEF) sunt reducerea suferinţei fetale din 
cauza hipoxiei şi acidozei metabolice, reducerea convulsiilor postnatale,  dar există şi un 
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risc  de rezultate fals positive comparativ cu auscultaţia intermitentă, când se realizează la 
sarcini cu risc redus, situaţii în care MEF a crescut incidenţa operaţiilor cezariene şi a 
aplicaţiilor de forceps. Se creşte riscul infecţiei scalpului fetal şi a perforaţiei uterine când 
se foloseşte cateter sau tocometru intrauterin. 
Se relevă că prin MEF de rutină creşte incidenţa depistării acidozei fetale, care este şi mai 
severă comparativ cu auscultaţia intermitentă (pH< 7,15 ; 97% vs 37%, Vintzileous AM, 
1995). Se relevă că MEF nici nu previne şi nici nu reduce severitatea acidozei fetale. Cu 
toate aceste beneficii, datorită costurilor crescute, MEF este în primul rând indicată 
sarcinilor cu risc crescut şi mai puţin celor cu risc redus (U.S. Preventive Services Task 
Force, 1997: Guide to clinical preventive services).  
Cu toate acestea se continuă monitorizarea fetală electronică în mai toate centrele 
medicale de rang înalt: în SUA Centrul Naţional de Statistică Medicală (1991) a arătat că 
din 1000 de naşteri la 755 s-a efectuat monitorizare electronică. 
MEF este un fel de “babysitter”, dar mult mai ieftin comparativ cu situaţia în care fiecărei 
parturiente îi este necesară o moaşă pentru auscultaţia intermitentă intrapartum. Se ştie că 
lezările creierului fetal apar anterior travaliului şi că în absenţa unui eveniment acut 
intrapartum numai o mică parte dintre feţi pot suferi de hipoxie intrapartum. Mare parte 
din acţiunile noastre sunt orientate către aceşti copii. Anomaliile cordului fetal sunt destul 
de frecvent întâlnite în travaliu. 
La aceste discuţii se adaugă unele dispute cu privire la modul diferit de interpretare a 
traseelor înregistrate şi faptul că unele dintre modificări chiar dacă nu sunt periculoase, 
ele generează anxietate pentru medici şi parturiente ; pentru aceste motive se recomandă 
o atitudine mai raţională a monitorizării fetale. Se recomandă : 
- Testare la intrarea în sala de naşteri, la debutul travaliului (testul de admisie în 
travaliu, descris prima dată de Ingemarsson I, Arulkumaran S, 1986)  pentru a identifica 
cazurile cu risc  în travaliu  şi le exclude pe cele ce nu necesită monitorizare continuă 
(raţiunea acestei atitudini este aprecierea abilităţii feţilor de a suporta stresul funcţional al 
contracţiilor uterine din perioada de debut a travaliului). Dacă cardiotocograma (CTG) 
este reactivă, riscul hipoxiei fetale din alt motiv decât un eveniment acut este mic pentru 
următoarele ore ale travaliului.  
 

In absenţa unui eveniment acut din desfăşurarea travaliului, testul  de reactivitate a 
cordului fetal  pe CTG la intrare în sala de naşteri este un instrument util pentru 
screeningul predictiv al bună stării fătului intrauterin şi pentru a aprecia riscul 
redus al travaliului. 
-       Dacă testul de admisie este reactiv, o hipoxie ce se dezvoltă gradat poate fi 
suspectată dacă creşte  nu frecvenţa cordului fetal la auscultaţie. Acidemia fetală este un 
eveniment ce se dezvoltă lent de la debutul schimbărilor frecvenţei cordului fetal. 
Leziunile cerebrale fetale apar numai după ce fătul este expus la  hipoxie îndelungată şi 
profundă. Intr-o hipoxie ce se dezvoltă treptat, patternurile anormale trebuie să dureze 
120- 140 minute anterior  creşterii semnificative a acidozei. 
 In aceste condiţii este uşor să se folosească MEF pentru a înregistra cordul fetal, dar 
acest fapt nu aduce un prognostic mai bun. Folosirea ei de rutină se face mai ales în 
unităţile aglomerate unde grija  fiecărei paciente de un singur cadru medical nu este 
posibilă. Practica defensivă în Obstetrică este comună şi este unul dintre motivele pentru 
folosirea de rutină a MEF chiar în sarcinile cu risc redus; în momentul de faţă sunt puţine 
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studii controlate randomizate pentru a trage concluzia dacă MEF este benefică în sarcina 
cu risc redus. 
 
B.  Determinarea echilibrului acido-bazic prin măsurări din scalpul 
fetal intrapartum (metoda Saling) 
La dilataţia de 2 cm, cu membrane rupte, după ce s-a întrodus în canalul cervical un 
endoscop iluminat, se aplică pe scalp un dispozitiv special care face o puncţie la 2mm 
adâncime cu o lamă specială şi după aplicarea unui gel siliconat se prelevează prin 
capilaritate şi gravitaţional, cu un tub capilar heparinat de 200 μl   până la ¼ din tub (0,2 
ml) sânge pentru determinări Astrup: pH, pO 2, pCO2, baze exces. 
După Saling, valorile pH-ului în travaliu sunt: 

- la debut : pH =7,25- 7,4o 
-  la mijlocul dilataţiei : pH= 7,20- 7,40 
- în expulzie : pH= 7,15 -7,40 

Indicaţiile pentru recoltarea din scalp sunt : 
- tahicardiile peste 160 bpm 
- bradicardia sub 100 bpm 
- deceleraţiile tardive 
- deceleraţiile variabile severe fără variabilitate bătaie –cu-bătaie 
- lichid amniotic meconial gros, piure de mazăre, ce creşte cantitativ 

Interpretarea valorilor pH-ului şi stabilirea atitudinii medicale : 
- dacă pH este ≥ 7,25 valoarea este asiguratoare şi travaliul se observă în continuare 
- dacă pH este 7,20- 7,25 se repetă determinarea peste 30 minute 
- dacă pH este ≤ 7,20 se repetă determinarea imediat, mama fiind transferată în sala 

de operaţii pentru a fi operată dacă valoarea se repetă, iar dacă pH < 7,20 cu 
variabilitate absentă sau cu deceleraţii tardive sau prelungite sau dacă nu se poate 
face determinarea pH din scalp se recomandă terminarea naşterii 

 

Tratamentul suferinţei fetale 
Se discută terapia suferinţei fetale din sarcină şi din travaliu, sau a formelor cronică şi 
acută. 
Prevenirea suferinţei fetale este unul din cele mai importante şi mai ambiţioase 
deziderate ale obstetricii moderne, care presupune : 
1. Selecţionarea cazurilor cu risc de suferinţă fetală 
2. Tratamentul etiologic al cauzei ce poate determina suferinţa fetală 
3. Depistarea precoce a sufeinţei fetale prin TNS repetat la 7 zile sau când este cazul, prin 
TSC, dacă TNS este nereactiv; dacă tratamentul etiologic este ineficient extragerea 
fătului înainte ca leziunile cerebrale să se instaleze. Se poate suprapune în anumite 
aspecte cu tratamentul suferinţei fetale cronice 
A. Tratamentul suferinţei fetale cronice are în vedere : 
1) Tratamentul etiologic 
2) Tratamentul suferinţei fetale propriu-zise 
a) Creşterea fluxului sanguin uterin prin: 
- decubit lateral stâng 
- reducerea contractiilor uterine pentru limitarea hipoxiei 
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- corectarea deficitelor volemice şi tensionale, cu grija de a nu scădea brusc valorile TA 
în condiţiile HTA 
b) Ameliorarea fluxului sanguin ombilical prin : 
- creşterea fluxului sanguin uterin 
-schimbarea poziţiei gravidei (în condiţiile laterocidenţei, procubitusului), ridicarea 
craniului de la strâmtoarea superioară 
c) Creşterea aportului de oxigen : 
- oxigen mamei pe mască ; 
- glucoză 33% 
3) Extragerea fătului : dacă NST este nereactiv, TSC pozitiv şi dacă vârsta sarcinii 
permite. Operaţia cezariană este de ales in condiţiile HTA indusă de sarcină, diabet 
zaharat, izoimunizare, oligohidramnios, sarcină prelungită biologic, hipotrofie fetală 
B. Tratamentul suferinţei fetale acute 
1) Managementul decelaraţiilor tardive. Manevrele de mai jos sunt în primul rând 
destinate ameliorării deceleraţiilor tardive « reflexe » 
 Decubit lateral stâng 
 Administrarea de oxigen mamei 100% prin mască etanşă 
 Oprirea ocitocinei 
 Corecţia hipotensiunii arteriale 
 Hidratare parenterală : glucoză 5%, ser fiziologic, glucoză 33%, vitamine : B1, B6, 

C500 
 Corecţia hiperstimulării – dacă este prezentă, prin administrarea unui 

betasimpaticometic (terbutalina 0,25mg subcutanat) 
 Dacă decelaraţiile persistă peste 30 minute în ciuda tratamentului de mai sus aplicat, 

se recomandă determinarea pH-ului din scalpul fetal : 
 pH > 7,25 este asigurator, pH între 2,20-2,25 necesită repetarea analizei în 30 

minute 
 naştere dacă pH <7,20 sau variabilitate minimă a ritmului de bază cu 

deceleraţii tardive sau deceleraţii prelungite sau dacă nu se pot face 
determinări ale pH-ului din scalp (Low JA, 1999) 

2) Managementul deceleraţiilor variabile 
 Schimbarea poziţiei parturientei în poziţia în care bcf se amendează, poziţia 

Trendelenburg poate fi favorabilă pentru că ridică prezentaţia 
 Oprirea ocitocinei 
 Controlul prin examen vaginal dacă nu există procubit, laterocidenţă, prolaps de 
cordon sau dacă nu este iminentă naşterea 
 Administrarea mamei de oxigen 100% prin mască etanşă 
 Considerarea amnioinfuziei 
Decizia terminării naşterii prin operaţie cezariană trebuie luată după ce s-a tentat 
corectarea cauzei declanşatoare 
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