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INTRODUÇÃO: Identificar os métodos que possibilitem o manejo eficaz 

da dor no pós-operatório de cesariana é importante, pois previne 

tromboembolismo venoso, complicações respiratórias, depressão pós-parto, 

dor crônica abdominal e pélvica; possibilita deambulação precoce, facilita 

o processo da amamentação e cuidados com os recém-nascidos além de 

reduzir o tempo de internação hospitalar. OBJETIVO: Comparar a 

efetividade do bloqueio do quadrado lombar e injeção de morfina intratecal 

em promover analgesia no pós-operatório de cesariana. MÉTODOS: 

Trinta e uma gestantes, com 37 semanas ou mais de idade gestacional, 

randomizadas, submetidas à cesariana eletiva, alocadas nos grupos 

Quadrado Lombar (12,5 mg de bupivacaína 0,5% na raquianestesia e 0,3 

ml/kg de bupivacaína 0,2% no bloqueio do QL) e grupo Morfina (12,5 mg 

de bupivacaína 0,5% e 100 mcg de morfina na raquianestesia) foram 

avaliadas utilizando a escala analógica visual de dor e a necessidade do 

consumo de morfina e tramadol em 48 horas. RESULTADOS: O escore 

mediano de dor e/ou a variação é maior no grupo morfina que no grupo 

Quadrado Lombar, em todos os períodos de tempo avaliados, diferença 

estatisticamente significativa (p=0,02). Não se registrou diferença 

significativa no consumo de morfina ou tramadol entre os grupos. 

Registrou-se efeitos colaterais como prurido, náuseas e vômitos apenas no 

grupo morfina. CONCLUSÃO: O bloqueio do quadrado lombar e a 

morfina intratecal são eficazes na analgesia para cesariana. As pacientes 

submetidas ao bloqueio do quadrado lombar apresentaram menores escores 

de dor no pós-operatório, sem os efeitos colaterais indesejados dos opioides 

como náuseas, vômitos e prurido.  

 

Palavras-chave: bloqueio do quadrado lombar; cesariana; analgesia, 

morfina intratecal. 
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INTRODUCTION: Identifying the methods that enable effective pain 

management in the postoperative period of cesarean section is important to 

avoid the risk of thromboembolism, respiratory complications, postpartum 

depression, chronic abdominal and pelvic pain; it allows for early 

ambulation, facilitates the process of breastfeeding and care for newborns, 

in addition to reducing the length of hospital stay. OBJECTIVE: Compare 

the effectiveness of quadratus lumborum block and intrathecal morphine 

injection for postoperative analgesia after cesarean section. METHODS: 

Thirty-one women at 37≥ weeks pregnancy, randomized, scheduled for 

elective cesarean section, allocated to the Quadratus Lumborum group 

(12.5 mg of 0.5% bupivacaine in spinal anesthesia and 0.3 ml / kg of 

bupivacaine 0.2% in QL block) and the Morphine group (12.5 mg of 0.5% 

bupivacaine and 100 mcg of morphine in spinal anesthesia) were evaluated 

using the visual analogue scale for pain and the morphine and tramadol 

requirements in the first 48 h. RESULTS: The median pain score and / or 

the variation is higher in the morphine group than in the quadratus 

lumborum group, in all evaluated periods, a statistically significant 

difference (p = 0.02). There was no significant difference in the morphine 

and tramadol requirements among the groups. Side effects such as pruritis, 

nausea and vomiting were recorded only in the morphine group. 

CONCLUSION: Quadratus lumborum block and intrathecal morphine are 

effective analgesic regimens after cesarean section. Patients submitted to 

quadratus lumborum block had lower postoperative pain scores, without 

the undesirable side effects of opioids such as nausea, vomiting and itching  

 

 

Key-words: quadratus lumborum block; cesarean section; analgesia; 

intrathecal morphine. 
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Introdução 

 

 

A cesariana é o procedimento cirúrgico mais frequentemente 

realizado em Obstetrícia, representando 15% dos nascimentos em todo o 

mundo. A América Latina e o Caribe apresentam a maior taxa de 

cesarianas (29,2%) enquanto a África a menor (3,5%). Nos países 

desenvolvidos, a cesariana correspone a 21,1% dos  partos1.  

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que, com 

taxa de 55%, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking de países com 

maior porcentagem de cesáreas no mundo, atrás apenas da República 

Dominicana2.  

O Sistema Nacional de Nascidos Vivos mostrou que, em 2018, no 

estado de São Paulo, a taxa de cesarianas chegou a 58,6%, e que, por sua 

vez, o Inquérito Nacional sobre parto e nascimento, divulgado pela Fiocruz, 

mostrou que as taxas de cesarianas chegam a 88% no setor privado e 43% 

nos serviços públicos3.  

Dor e desconforto são esperados após a cesariana, como acontece em 

procedimentos cirúrgicos de parede abdominal abertos e o regime de 

analgesia adotado no pós-operatório deve ser eficiente e seguro4. 

Aproximadamente uma em cada cinco mulheres submetidas à cesariana 

experimenta dor aguda no pós-operatório5.  

O manejo eficaz da dor pós-operatória é de fundamental importância, 

pois facilita a recuperação precoce,  deambulação,  amamentação e permite  

que as mães cuidem melhor de seus recém-nascidos6,7. Além disso, previne 

tromboembolismo venoso8, complicações respiratórias, dor crônica 

abdominal e pélvica e ainda reduz o tempo de internação hospitalar9. Sem 

contar que, a dor aguda pós-cesariana triplica o risco de a parturiente 
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desenvolver depressão pós-parto10. Por esses motivos, nessa população de 

pacientes é imperativo fornecer uma analgesia pós-operatória adequada11. 

A gravidade da dor aguda no pós-operatório imediato é preditor 

significativo para o desenvolvimento de dor crônica5, 12, o que ocorre de 

9,2% a 18% nas mulheres submetidas à cesariana10.    

A analgesia pós-cesariana inadequada é, também, causa comum de 

insatisfação materna10. A maioria das cesáreas é realizada sob 

raquianestesia e os opióides ainda são considerados a principal escolha para 

a analgesia pós-operatória sistêmica, espinhal ou ambas9, 13. 

A utilização de morfina é considerada favorável a essa finalidade 

devido ao seu perfil farmacocinético, facilidade de administração durante o 

bloqueio espinhal e baixo custo14,15. Entretanto, a administração de opióides 

está associada a efeitos colaterais indesejáveis, incluindo náusea, vômito, 

prurido, retenção urinária, íleo paralítico, causando redução da satisfação 

da paciente. Além disso, a possibilidade de depressão respiratória grave 

materna tardia torna importante o conhecimento sobre abordagens 

analgésicas alternativas livres de opióides13, 16.  

Acrescenta-se a isso que, algumas pacientes podem ter contra-

indicação para anestesia espinhal, ou ficarem com o cateter peridural mal 

locado e não terem analgesia pós-operatória adequada. Portanto, uma 

analgesia alternativa, como a realização de  bloqueios periféricos, pode ser 

uma possibilidade para aliviar a dor aguda das incisões17. 

A anestesia regional ou bloqueio de nervos periféricos são definidos 

como a infiltração de um nervo periférico com agentes anestésicos locais 

para atenuar a resposta motora e os estímulos sensoriais, fornecendo 

analgesia e anestesia e, permitindo assim, que as lesões sejam tratadas de 
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forma eficiente. Os bloqueios podem ser utilizados para várias finalidades, 

desde o reparo de feridas extensas, incisão e drenagem de abcessos, retirada 

de corpos estranhos, explorações cirúrgicas, cuidados com queimaduras, 

até redução de fraturas e controle da dor18. 

A ultrassonografia é a primeira modalidade de diagnóstico por 

imagem a ser amplamente utilizada na prática da anestesia regional pelo 

fato de fornecer a imagem em tempo real, orientar o avanço da agulha com 

precisão e permitir a adequada distribuição do anestésico local, otimizando 

a eficácia e a segurança dos bloqueios periféricos. É a técnica mais eficaz e 

segura para localização de um nervo a ser bloqueado, pois permite a 

orientação da agulha e a injeção perineural acurada do anestésico local18. 

Nos últimos anos, o uso de bloqueios periféricos, que promovem 

analgesia da parede abdominal, tornou-se mais frequente, principalmente 

com o advento da ultrassonografia, que aumentou a eficácia da técnica19, 20. 

Os bloqueios de parede abdominal incluem: bloqueio do plano 

transverso abdominal, bloqueio do quadrado lombar, bloqueio da bainha do 

músculo reto adbominal, bloqueio ílioinguinal e ílio-hipogástrico21.  

O bloqueio do plano transverso do abdome (TAP block) tem sido 

utilizado para alívio da dor pós-operatória em várias cirurgias abdominais 

como parte da abordagem analgésica multimodal22, 23. É técnica de 

anestesia regional que bloqueia os aferentes neurais da parede abdominal, 

introduzindo o anestésico local no plano interfascial entre os músculos 

oblíquo interno e transverso do abdome22. Promove analgesia somática 

satisfatória com bloqueio visceral insignificante ou ausente20.  

O TAP block tem sido utilizado para analgesia pós-cesariana13, se 

mostrou clinicamente semelhante à morfina intratecal para alívio da dor no 
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pós-operatório desse procedimento, segundo Kwikiriza et al24. A dor aguda 

após a cesariana tem componentes somáticos e viscerais, resultantes da 

incisão cirúrgica da parede abdominal e do útero. O TAP block, fornece 

analgesia apenas para a dor somática proveniente da parede abdominal25. 

Pesquisas ultra-sonográficas para uma nova abordagem do TAP 

block resultaram na idéia de utilizar o  bloqueio do músculo quadrado 

lombar (QL)26. 

O músculo quadrado lombar insere-se superiormente no bordo 

inferior da última costela, medialmente por quatro tendões nas apófises 

transversas das vértebras L1 a L4 e inferiormente na crista ilíaca e 

ligamento iliolombar. É inervado pelo 12º nervo intercostal e 1º lombar. 

Tem como função a inclinação homolateral do tronco e depressão da 12ª 

costela27. 

Vê-se na Figura 1 a inserção do músculo quadrado lombar no bordo 

inferior da última costela, apófises transversas das vértebras lombares, 

crista ilíaca e ligamento iliolombar. 
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Figura 1 -  ILUSTRAÇÃO REPRESENTATIVA DA INSERÇÃO DO MÚSCULO 

QUADRADO LOMBAR NO BORDO INFERIOR DA ÚLTIMA COSTELA, 

APÓFISES TRANSVERSAS DAS VÉRTEBRAS LOMBARES, CRISTA ILÍACA 

E LIGAMENTO ILIOLOMBAR 

 

 

Fonte: Modificada por Bordoni B, Varacallo M.. Anatomy, Abdomen and Pelvis, 

Quadratus Lumborum.  [Updated 2020 Aug 16]. In: StatPearls [Internet]. Treasure 

Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535407/. Do lado esquerdo da figura, temos 

Músculo Quadrado Lombar, Músculo Psoas Maior, Músculo Ilíaco. Do lado direito 

Músculo Reto Abdominal.  

 

O bloqueio do QL inibe os componentes duplos da dor (somáticos e 

viscerais) como resultado da disseminação do anestésico local no espaço 

paravertebral25, 28. 

A técnica do bloqueio do QL foi descrita em 2007, por Rafael 

Blanco, no congresso anual da Sociedade Europeia de Anestesia 

Regional28. Esse bloqueio consiste na injeção de anestésico local na parede 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535407/
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abdominal posterior, ao redor do músculo quadrado lombar, bloqueando 

nervos intermusculares29. 

Esse bloqueio está intimamente relacionado a múltiplas fibras 

simpáticas e conectado ao espaço paravertebral torácico30. Normalmente, o 

bloqueio do quadrado lombar é eficaz e pode fornecer efeito analgésico 

satisfatório30-35. 

O bloqueio do quadrado lombar é método relativamente novo de 

alívio da dor pós-operatória para cirurgia abdominal. Blanco et al39 

mostraram que esse bloqueio é seguro, fácil de ser realizado após a 

cesariana e promove analgesia satisfatória quando associado a um regime 

de analgesia multimodal. O bloqueio do quadrado lombar (QL) possui 

quatro abordagens diferentes descritas até o momento27.  

O bloqueio do QL tipo 1 consiste na injeção do anestésico local, na 

borda anterolateral do quadrado lombar. O bloqueio do QL tipo 2 é 

realizado com a deposição do anestésico local, mais posterior ao músculo 

QL37. O bloqueio do QL tipo 3, também conhecido como bloqueio 

transmuscular do quadrado lombar, é direcionado para a  borda anterior do 

quadrado lombar e posterior ao psoas maior, para que o anestésico possa se 

espalhar para o espaço paravertebral torácico38. Uma outra abordagem é o 

bloqueio do QL tipo 4, em que a injeção do anestésico é feita 

intramuscular, diretamente no quadrado lombar27.  

Em estudo controlado randomizado foi sugerido que o QL tipo 2 

pode notavelmente aliviar a dor após a cesariana28. Um outro estudo mais 

recente, publicado em 2019, evidenciou que a associação do bloqueio do 

quadrado lombar tipo 2 e tipo 3 promoveu analgesia superior ao bloqueio 

do QL tipo 2 isolado e tipo 3 isolado17.  
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A dispersão do anestésico local varia de acordo com cada 

abordagem. Dado a isso, é de suma importância o conhecimento da 

anatomia que envolve esse bloqueio e sua relação com a fáscia 

toracolombar27. 

A fáscia toracolombar é dividida em três camadas (anterior, medial e 

posterior) ao redor dos músculos da região lombar. A camada anterior 

antecede o músculo quadrado lombar. A camada média está localizada 

entre o músculo eretor da espinha e o músculo quadrado lombar. A camada 

posterior encontra-se na região posterior ao músculo eretor da espinha27. 

O uso do ultrassom para anestesia regional permitiu que houvesse 

um aumento do número de bloqueios de planos interfaciais, possibilitando 

a administração de anestésicos locais em pontos ainda inacessíveis para 

obtenção de anestesia cirúrgica ou analgesia pós-operatória27.  

Ao se realizar o bloqueio do QL é importante fazer o reconhecimento 

sonográfico das estruturas superficiais e profundas do abdomen, 

identificando o músculo oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do 

abdomen, assim como peritônio e alças intestinais. Depois de feita a 

identificação desses músculos, corre-se o transdutor lateralmente, para 

então começar a identificar as estrutuas anatômicas úteis para o sucesso do 

bloqueio, na dependência de qual abordagem for  escolhida27. 

O bloqueio do QL faz parte de uma estratégia de analgesia 

multimodal ao paciente. Entre suas vantagens estão: o efeito poupador de 

opióides, ausência de retenção urinária e de bloqueio simpático.  Ressalte-

se que, para procedimentos cirúrgicos com incisão na linha média do 

abdomen, é necessária a realização do bloqueio bilateralmente. Entre as 

suas indicações estão: laparotomia exploradora, ressecções intestinais e 

ileostomias, histerectomia abdominal, cesariana, transplante renal, 
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abdominoplastias, colecistectomia aberta, complementação analgésica para 

cirurgias abdominais em pacientes com contraindicação à realização de 

bloqueio neuroaxial27. 

A dispersão mais ampla dos anestésicos locais no bloqueio do QL, 

tende a produzir maior analgesia (T6-L1), e ação mais prolongada da 

solução anestésica local injetada, se comparada ao nível sensitivo 

alcançado pelo TAP block (T10-L1)27. 

A eficácia analgésica do bloqueio do QL tipo 2 e a superioridade 

sobre o TAP block após a cesárea foram comprovadas por Blanco28,39.  

 

 

Na figura 2 tem-se a ilustração de três abordagens para o bloqueio do 

QL guiado por ultrassom descritas, a seguir.  

 

 

Figura 2 – ABORDAGENS PARA O BLOQUEIO DO QL GUIADO 

                   POR ULTRASSOM        

 
 

 

 

Fonte: Regional Anesthesia and Pain Medicine. Essentials of Our Current 

           Understanding: Abdominal Wall Blocks, Volume 42, Number 2,  

            March-April 2017. p.166. Adaptado. 
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- Na abordagem QL1 (1), a agulha avança na direção lateral-medial 

para alcançar o plano entre a fáscia transversal (linha pontilhada), o oblíquo 

interno (IO) e aponeurose transverso do abdome (TA).  

- Na abordagem QL2 (2), a mesma trajetória da agulha é usada para 

alcançar o plano posterior (dorsal) ao músculo QL.  

- Na abordagem transmuscular ou QL3 (3), a agulha é avançada  na 

direção postero-anterior para alcançar a superfície anterior (ventral) do QL. 

 EO = oblíquo externo;  

 ES  =músculo eretor da espinha;  

 IO = músculo oblíquo interno;  

 LD = músculo latíssimo do dorso;  

 PM = músculo psoas maior;  

 TA = músculo transverso do abdomen. 

 

No Brasil, ainda não há estudos sobre a comparação entre o bloqueio do 

quadrado lombar e morfina intratecal para analgesia pós-cesariana. Nesse 

contexto, julgando ser importante analisarmos a eficácia desse bloqueio 

como possibilidade de controle da dor e como se comporta em relação a 

provocar ou não efeitos colaterais indesejáveis, em pós-operatório de 

procedimento cirúrgico, tão comum no Brasil, propusemos a estudá-lo 

nesta pesquisa.  
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OBJETIVO PRIMÁRIO 

 

Comparar a efetividade do bloqueio do QL e injeção de morfina 

intratecal em promover analgesia no pós-operatório de cesariana, mediante 

a mensuração do consumo de morfina/tramadol, nas primeiras 48 horas 

após a cirurgia. 

 

 

OBJETIVO SECUNDÁRIO 

 

No pós-operatório de cesariana, comparar, entre pacientes com 

injeção de morfina intratecal e as com bloqueio do QL, parâmetros de 

eficácia de analgesia e ocorrência de efeitos colaterais, através da avaliação 

de níveis de escores de dor, frequência cardíaca, frequência respiratória, 

níveis de saturação de oxigênio, valores de pressão arterial não-invasiva, 

presença ou não de bloqueio residual, níveis de escore de sedação, presença 

ou não de prurido, náuseas e vômitos.  
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Em 2015, Blanco, Ansari e Girgis28, mostraram que o bloqueio do 

músculo QL proporcionava analgesia satisfatória após cesárea eletiva. As 

pacientes que receberam o bloqueio do QL apresentaram um consumo 

significativamente menor de morfina, nas primeiras 6 e 12 horas, bem 

como menores escores na escala analógica de dor, tanto em repouso como 

em movimento. 

Posteriormente, Blanco et al. (2016)39, compararam o bloqueio de 

QL com o TAP block e concluíram que o bloqueio de QL produz analgesia 

mais prolongada que o TAP block. As pacientes foram randomizadas, em 

dois grupos, QL ou TAP block; foi administrado  bupivacaína em cada lado 

do bloqueio, imediatamente após a cirurgia. As pacientes que receberam o 

bloqueio do quadrado lombar usaram significativamente menos morfina 

que as pacientes que receberam o TAP block nas 12, 24 e 48h, após a 

cesariana.  

Em uma série de três casos publicada por Sebbag, Qasem  e Dhir 

(2017)40, o efeito analgésico do bloqueio do QL, após a cesariana, foi 

avaliado satisfatoriamente em puérperas submetidas à raquianestesia, com 

morfina associada ao bloqueio deste músculo. Os autores não observaram 

consumo adicional de opioide durante as primeiras 24 horas após o 

bloqueio, e verificaram que a escala de avaliação numérica de dor foi 

inferior a 6 nas primeiras 24 horas, concluindo que o bloqueio do quadrado 

lombar pode ser um adjuvante promissor para analgesia pós-cesariana.  

Chin et al. (2017)41 em artigo sobre os fundamentos dos bloqueios de 

parede abdominal referem que eles são tecnicamente simples, seguros, 

constituem alternativas possíveis aos bloqueios peridurais e paravertebrais, 

podendo ser realizados durante anestesia geral e na posição supina. 
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O artigo menciona que os bloqueios de parede abdominal constituem 

uma opção valiosa no tratamento obstétrico. Os autores referem, também, 

que eles causam preocupação mínima em relação ao anestésico local e 

amamentação, pois esses fármacos têm níveis limitados de transferência 

para o leite materno e são pouco bio disponíveis para o lactente. 

Os bloqueios de parede abdominal, como afirmaram Chin et al 

(2017)41, devem ser considerados adjuvantes e não substitutivos em relação 

à estratégia analgésica multimodal, porque são eficazes apenas contra a dor 

incisional somática e a dor uterina visceral não profunda. Além disso, deve-

se considerar haver variabilidade interindividual na disseminação do 

anestésico local, o que mostra a importância de associar o bloqueio a uma 

estratégia de analgesia multimodal. 

Sobre as complicações associadas aos bloqueios de parede 

abdominal, Chin et al. (2017)41 descrevem que são relativamente raras e 

podem ser divididos em três categorias principais: trauma mecânico pela 

agulha, má distribuição do anestésico local e toxicidade sistêmica. 

Ueshima, Otake e Lin (2017)42 afirmaram ser essencial o 

conhecimento da anatomia do músculo e das estruturas ao redor, 

particularmente da fáscia toracolombar, para a realização do bloqueio do 

quadrado lombar guiado por ultrassom. Os autores descrevem essa fáscia 

como uma fusão de aponeuroses e fáscias, que envolvem os músculos da 

região dorsal, estendendo-se do tórax até a região lombar, e funcionando 

como um canal para dispersão do anestésico local para o espaço 

paravertebral. Referem, também, que esta fáscia possui uma elevada 

densidade de fibras simpáticas e mecanorreceptores, o que se acredita ser 

responsável pelos efeitos do bloqueio do QL. Os autores lembram que a 

fáscia é dividida em três camadas: anterior, medial e posterior. A camada 
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anterior antecede o músculo quadrado lombar e se funde medialmente com 

a fáscia do músculo psoas maior e lateralmente com a fáscia transversalis. 

A camada medial está localizada entre o eretor da espinha e o quadrado 

lombar. A camada posterior envolve o músculo eretor da espinha. 

Segundo Ueshima, Otake e Lin (2017)42, a nomenclatura dos tipos de 

bloqueio do quadrado lombar estaria relacionada com a posição da agulha 

durante a realização dos bloqueios. O bloqueio do QL tipo 1 é referido 

como lateral ao músculo QL porque envolve a injeção do anestésico local 

lateral a ele, com dispersão observada entre o músculo QL e a fáscia 

transversalis. O bloqueio do QL tipo 2 é considerado posterior ao quadrado 

lombar. O bloqueio do QL transmuscular é denominado bloqueio anterior 

porque envolve a injeção de anestésico local anterior ao músculo QL. Um 

outro tipo de bloqueio é o intramuscular, no qual o anestésico local é 

injetado diretamente dentro do músculo QL. 

Ueshima, Otake e Lin  (2017)42 afirmam que o bloqueio do QL é 

efetivo para analgesia de cirurgias abdominais e talvez de membros 

inferiores, opinião essa baseada em achados da comparação do bloqueio do 

quadrado lombar posterior e lateral em estudo de ressonância nuclear 

magnética, quando observaram que o bloqueio do QL tipo 2 apresenta uma 

dispersão mais previsível do anestésico local para o espaço paravertebral. 

Em relação à dispersão da solução utilizada no bloqueio, alguns 

estudos foram realizados nos últimos anos. Elsharkawy et a.l (2017)43, em 

estudo realizado em cadáveres foi observada dispersão intratorácica do 

contraste até o nível de T7, ao se utilizar a abordagem anterior subcostal do 

bloqueio do QL. Por outro lado, Yang et al. (2018)44 relataram que após a 

realização do bloqueio do QL em cadáveres, não houve dispersão do 

contraste em direção ao espaço paravertebral torácico, nem para o plexo 
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lombar. Sondekoppam et al. (2018)45, em estudo conduzido, utilizando 

combinação de cadáveres e estudos de casos clínicos, verificaram anestesia 

correspondente aos dermátomos T9-L2 após bloqueio do QL.  

Ainda em relação à dispersão local, Elsharkawyet et al. (2019)46 em 

estudo realizado em cadáveres, notaram que bloqueios do eretor da espinha 

e do quadrado lombar mostram propagação não confiável do contraste para 

o espaço paravertebral.  

Estudo de Salama (2019)26 mostrou que o bloqueio do quadrado 

lombar e a morfina intratecal são esquemas analgésicos eficazes após a 

cesárea e que o bloqueio do quadrado lombar proporciona analgesia mais 

duradoura, além da redução do consumo total de morfina no pós-

operatório. Neste estudo foram incluídas 90 pacientes submetidas à 

cesariana eletiva. Os escores de dor em repouso e durante o movimento 

foram menores nas pacientes que receberam o bloqueio do quadrado 

lombar e naquelas submetidas a raquianestsia com morfina, comparados ao 

grupo controle. O grupo, que recebeu o bloqueio do quadrado lombar, teve 

menores escores de dor e menor consumo de morfina nas primeiras 48 

horas. A incidência de efeitos colaterais relacionados à morfina foi 

significativamente maior nas pacientes que receberam morfina intratecal. 

Mais recentemente,  Verma et al. (2019)7 também verificaram que o 

bloqueio do QL fornece analgesia prolongada e eficaz, quando comparado 

ao TAP block, em gestantes submetidas à cesárea eletiva, pois as pacientes 

do grupo QL apresentaram menor consumo de tramadol nas primeiras 72 

horas pós-cesariana e escores de dor em repouso e movimento 

significativamente reduzidos. 

 

http://www.ijaweb.org/searchresult.asp?search=&author=Kalpana+Verma&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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Entretanto, Irwin et al. (2020)36 citam que o bloqueio bilateral do 

quadrado lombar não reduz o consumo de morfina em 24 horas após a 

cesariana, quando usado em conjunto com morfina intratecal e 

raquianestesia. Nesta pesquisa, os autores analisaram 86 gestantes 

submetidas à cesárea eletiva. No bloqueio do quadrado lombar houve uma 

redução nos escores de dor 6 horas após cesariana, mas  não houve 

diferença em nenhum outro momento até 48 h. 

Tamura et al. (2019)47 mostraram, também, em estudo com 176 

pacientes gestantes que as que receberam morfina na raquianestesia, 

apresentaram menores escores de dor em relação àquelas que receberam o 

bloqueio do quadrado lombar após a cesariana. A limitação desse estudo, 

entretanto, consistiu na ausência de prescrição de opioides no pós-

operatório devido a protocolo institucional o qual restringe o uso dos 

mesmos com o intuito de evitar o consumo abusivo e depressão 

respiratória. 

Recentemente, Xu et al. (2020)48 publicaram revisão sistemática que 

declara não haver evidência suficiente para suportar que o bloqueio do QL 

modifica o uso de opioides no pós-operatório ou escores de dor em 

comparação à morfina intratecal. Nela foram analisados doze estudos 

envolvendo 904 pacientes submetidas à cesariana. O efeito analgésico no 

pós-operatório do bloqueio do quadrado lombar foi observado, quando o 

mesmo foi comparado com o placebo ou com outros bloqueios de nervos. 

Um dos estudos sugeriu que o bloqueio do quadrado lombar associado à 

morfina não é mais efetivo que a morfina sozinha. Recentes estudos 

clínicos reportaram que a extensão do bloqueio sensorial do QL variou de 

acordo com a abordagem utilizada. 
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Hernandez et al. (2020)49 discutem que o bloqueio do QL tem 

diminuído o consumo de opioides, mas devido à duração limitada, tem 

vantagem mínima sobre a morfina intratecal e, considerando isso, relataram 

um caso em que a paciente foi submetida à cesariana eletiva sob 

raquianestesia e ao final do procedimento foi feito bloqueio do quadrado 

lombar. No local do bloqueio foi instalado um cateter para infusão contínua 

de ropivacaína. Eles observaram que não houve consumo de opioide no 

pós-operatório e que o escore de dor máximo foi três, pela escala analógica 

visual de dor. Os autores concluíram, então, que, um regime de analgesia 

pós-cesariana livre de opioide, pode ser obtido com o uso de cateteres no 

bloqueio do QL associado a analgesia multimodal. 

A redução do consumo de opioide e escores de dor, após a realização 

do bloqueio do quadrado lombar, foi observada em outras especialidades 

cirúrgicas: correção de fratura de colo do fêmur como demonstrado em 

estudo conduzido por Parrasa e Banco (2016)50, ressecção hepática aberta 

em estudo realizado por Zhu et al.  (2019)51, nefrectomia laparoscópica 

conforme descrito por Graça et al. (2018)52, cirurgia ovariana via 

laparoscópica como citado em estudo feito por Murouchi, Iwasaki, 

Yamakage (2016)53.  
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1. DESENHO DO ESTUDO 

 

Este estudo intitulado Comparação entre bloqueio do quadrado 

lombar e morfina intratecal para analgesia pós-operatória em cesariana, 

consiste em um ensaio clínico randomizado. Foi registrado no Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos (RBR-5RHP9J). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - protocolo CEP/UNIFESP 

nº0153/2018.CAAE:83549817.3.0000.5505. 

 

 

2. SELEÇÃO DE PACIENTES 

 

Para este estudo foram convidadas a participar pacientes com idade 

gestacional de pelo menos 37 semanas, gestação normal e única, 

submetidas à cesariana eletiva entre junho de 2019 e dezembro de 2019, 

sob raquianestesia no Centro Obstétrico da Escola Paulista de Medicina, 

sendo-lhes apresentado e conferido o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Após a assinatura do Termo, foram incluídas no estudo as pacientes 

classificadas quanto ao estado físico de acordo com a Sociedade Americana 

de Anestesiologistas54, ASA II (gestantes ou pacientes portadores doença 

sistêmica leve ou moderada, sem limitação funcional) e ASA III (pacientes 

portadores de doença sistêmica leve ou moderada, com limitação 

funcional).  
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As pacientes eram randomizadas, através do software 

(http://github.com/Gear61/Random-Number-Generator, versão 2015), para 

compor dois grupos: Grupo M (raquianestesia com bupivacaína e morfina) 

e Grupo QL (raquianestesia com bupivacaína associada ao bloqueio do 

quadrado lombar).  

 

  

3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Pacientes maiores de 18 anos, classificadas quanto ao estado físico 

como ASA II e ASA III, com idade gestacional de pelo menos 37 semanas, 

gestação normal e única.  

 

 

4. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Inabilidade de compreender ou verbalizar a escala de avaliação da 

dor, coagulopatias congênitas ou adquiridas, alergia a anestésicos locais, 

anormalidades anatômicas da coluna vertebral que inviabilizassem o 

bloqueio do neuroeixo, IMC>35 e infecção localizada.  

 

 

 

 

 

 

http://github.com/Gear61/Random-Number-Generator
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5. CÁLCULO DO TAMANHO AMOSTRAL 

 

Para calcular o tamanho amostral necessário para o cálculo da 

efetividade dos bloqueios do QL e injeção de morfina intratecal em 

promover analgesia no pós-operatório de cesariana, pela mensuração do 

consumo total de morfina em intervalos pré-determinados após a cirurgia 

(1, 2, 4, 6, 12, 24 e 48h), considerou-se que a hipótese do consumo médio 

de morfina em 48 horas é significativamente menor no grupo de pacientes 

que receberia bloqueio do QL (grupo QL) comparado ao grupo de 

pacientes que receberia bloqueio de injeção de morfina intratecal (grupo 

M).  

Para tanto, foram utilizadas as seguintes premissas: 

 H0: µ2 – µ1= 0  e Ha: µ2 – µ1> 0, onde µ1 

corresponde ao consumo médio de morfina em 48 horas, no grupo de 

pacientes que receberia bloqueio do QL (grupo QL) e µ2 corresponde ao 

consumo médio de morfina em 48 horas, no grupo de pacientes que 

receberia bloqueio de injeção de morfina intratecal (grupo M). 

 Consumo médio de morfina em 48 horas de um dos grupos de 

pacientes e desvio padrão do consumo de morfina em 48 horas, obtidos 

através de dados de literatura. 

 Diferença importante a ser detectada entre os dois grupos 

(informada pelo pesquisador com base em experiência ou dados de 

literatura). 

 Nível de significância ( = 0,1%) e poder do teste (1 –  = 

99%). 
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          Para estabelecer o número necessário para compor o tamanho 

amostral do nosso trabalho foi utilizado o estudo clínico randomizado de 

Salama26 no qual foi realizada comparação entre o bloqueio do quadrado 

lombar e a morfina intratecal para analgesia pós-operatória em cesariana, 

uma vez que esse foi o único trabalho publicado durante a realização do 

nosso estudo com metodologia semelhante.  

Com base nessa referência, o consumo médio de morfina em 48 

horas, no grupo de pacientes que recebeu o bloqueio do QL foi de 18,2 mg 

com desvio padrão de 9,6 mg, enquanto que no grupo de pacientes que 

recebeu morfina intratecal foi de 42,8 mg com desvio padrão de 10,4 mg.  

 

A Tabela 1 apresenta o resultado do cálculo de tamanho amostral, 

necessário para mostrar que o consumo médio de morfina, em 48 horas, é 

significativamente menor no grupo de pacientes que receberam o bloqueio 

do QL (grupo QL) comparado ao grupo de pacientes, que receberam 

morfina intratecal (grupo M), considerando as premissas: 

 H0: µ2 – µ1 = 0  e Ha: µ2 – µ1> 0; 

 µ1 = 18,2 mg  e  (desvio padrão) = 9,6 mg, 

          µ2 = 42,8 mg  e  (desvio padrão) = 10,4 mg. 

Logo, a diferença média aceitável = 24,6 mg e a variância é 108,16; 

 Nível de significância ( = 0,1%) e poder do teste (1 –  = 

99%). 

 

A fórmula utilizada para calcular o tamanho da amostra foi:  

n1 = n2 = . 
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A tabela 1  mostra o resultado do cálculo de tamanho amostral 

necessário para mostrar que o consumo médio de morfina em 48 horas é 

significativamente menor no grupo de pacientes que recebeu bloqueio do 

QL (grupo QL) comparado ao grupo de pacientes que recebeu morfina 

intratecal (grupo M), considerando diferenças a serem detectadas. 

 

 

Tabela 1 - CÁLCULO DO TAMANHO AMOSTRAL 

µ1 µ2 µ2 – µ1 2  1 –  n (por grupo) 

18,2 42,8 24,6 108,16 0,001 0,99 13 

 

Na tabela 1 tem-se o resultado do cálculo do tamanho amostral 

necessário para que o consumo médio de morfina, em 48 horas, seja 

significativamente menor no grupo de pacientes que recebeu bloqueio do 

quadrado lombar (grupo QL), comparado ao grupo de pacientes que 

recebeu morfina intratecal (grupo M), considerando diferenças a serem 

detectadas, é de 26 pacientes (13 por grupo), supondo um nível de 

significância de 0,1%, poder do teste de 99%. Trata-se de uma diferença 

clinicamente importante entre os grupos de 24,6 mg, consumo médio de 

morfina em 48 horas, no grupo que recebeu bloqueio do QL igual a 18,2 

mg, com desvio padrão de 9,6 mg e no grupo de pacientes que recebeu 

morfina intratecal igual a 42,8 mg, com desvio padrão de 10,4 mg.  
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6. VARIÁVEIS DE ANÁLISE E DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 

As variáveis de análise foram: 

 Variáveis quantitativas: idade, ASA, IMC, número de partos 

cesáreos prévios, consumo de morfina/tramadol, escore de dor, escore de 

sedação, prurido, náuseas, frequência cardíaca, frequência respiratória, 

pressão arterial, saturação de oxigênio. 

 Variáveis qualitativas: bloqueio residual, retenção urinária, 

depressão respiratória. 

 

 

7. VARIÁVEIS QUANTITATIVAS 

 

 Idade: em anos completos 

 ASA(II,III): As pacientes foram classificadas segundo critérios 

da Sociedade Americana de Anestesiologistas: 

   ASA I (paciente saudável); 

   ASA II (gestantes ou paciente com doença sistêmica leve ou 

moderada, sem limitação funcional); 

ASA III (paciente com doença sistêmica leve ou moderada, 

com limitação funcional);  

ASA IV (paciente com alteração sistêmica grave com ameaça 

à vida);  

ASA V (paciente moribundo, que provavelmente não 

sobreviva sem cirurgia); e 

ASA VI (paciente doador de órgãos). 
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 IMC: Peso (kg) / altura2 (cm)  

 Número de partos cesáreos prévios: Quantidade de partos 

cesáreos anteriores.  

 Consumo de morfina / tramadol (mg):  

A administração de morfina/tramadol foi realizada por via 

endovenosa, mediante os escores de dor relatados pela paciente. Se a 

paciente relatasse escore de dor moderado (4-6), seria feito tramadol 100 

mg, via endovenosa, de 6/6 horas. Caso não houvesse melhora da dor após 

o tramadol, ou se a paciente relatasse escore de dor intenso (7-10), a 

medicação de resgate feita seria morfina 4 mg, via endovenosa, de 6/6 

horas.  

O consumo da medicação foi avaliado pela quantidade necessária 

para alívio da dor relatada pela paciente. 

  

 Escores de dor (1-10)  

Os escores de dor foram avaliados segundo a escala numérica 

modificada de dor, cujos valores variam de 0 a 10. Zero significando 

ausência total de dor, e 10, o nível de dor máxima suportável pelo paciente. 

Foi considerada dor leve a pontuação de 1 a 3, moderada de 4 a 6 e intensa 

de 7 a 10, como apresentada na figura 3.  
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       Figura 3 - ESCALA NUMÉRICA MODIFICADA DE DOR  

 

       Fonte: <https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol_57_1544121536.pdf> 

 

 Escores de sedação:  

O escore de sedação foi avaliado pela escala de Ramsay (1974):  

grau 1 = paciente ansioso, agitado;  

grau 2 = paciente cooperativo, orientado, tranquilo;  

grau 3 = paciente sonolento, atento aos comandos;  

grau 4 = paciente dormindo,  responde    rapidamente    ao    estímulo 

glabelar, ou ao estímulo sonoro vigoroso;  

grau 5= paciente dormindo, responde lentamente ao estímulo 

glabelar, ou ao estímulo sonoro vigoroso; e  

grau 6 = paciente dormindo, sem resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol_57_1544121536.pdf
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Figura 4 - ESCALA DE RAMSAY  

 

Fonte: <https://www.efdeportes.com/efd188/avaliacao-do-nivel-de- 

            consciencia-do-paciente.htm>  
 

 

 Prurido 

Foi questionado à paciente a presença ou ausência de prurido. E, em 

caso de presença, como a paciente classificaria esses sintomas: leve, 

moderado ou severo. 

O prurido foi classificado como:  

0 = ausente,  

1 = suave,  

2 = moderado, e  

3 = severo. 

 

 Náuseas: 

A paciente foi questionada sobre a presença de náuseas e como ela 

classificaria esse sintoma: leve, moderado ou severo. 

A náusea foi classificada como:  

0 = ausente,  



30 

Pacientes e Métodos 

 

 

1 = suave,   

2 = moderado, e 

3 = severo ou vomitando.  

 

 Frequência cardíaca (bpm)  

Frequência cardíaca aferida mediante oxímetro de pulso digital, 

marca CMS50D1, ANVISA 80676139011, INMETRO NCC 17.04760. 

 

 Frequência respiratória (ipm): 

Avaliada frequência respiratória sob visualização direta, mediante 

observação do número de expansões torácicas feitas pela paciente, durante 

1 minuto. 

 

 

 Pressão arterial não-invasiva (mmHg):  

Aferida pressão arterial não-invasiva mediante uso de 

esfigmomanômetro manual, no braço esquerdo, com a paciente em 

decúbito dorsal.  

 

 Saturação de oxigênio (%):  

Aferida saturação de oxigênio mediante oxímetro de pulso digital, 

marca CMS50D1, ANVISA 80676139011, INMETRO NCC 17.04760. 
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 Número de partos cesáreos prévios:  

  Foi perguntado à paciente se havia história de partos cesáreos prévios 

e a quantidade dos mesmos. 

 

 Outras complicações:  

Foi registrado se, durante o período de 48 horas, no pós-operatório 

houve alguma complicação do tipo reação alérgica, convulsão, lipotímia, 

broncoespasmo. 

 

8. VARIÁVEIS QUALITATIVAS 

 

 Presença ou ausência de bloqueio residual  

Avaliada mediante questionamento à paciente quanto à presença de 

parestesia ou alteração de sensibilidade em membros inferiores. 

 

 Retenção urinária 

Avaliada mediante questionamento à paciente sobre a presença ou 

ausência de dificuldade de micção e também através da realização de 

exame clínico para avaliação da presença ou ausência de bexiga com 

grande conteúdo de urina, palpável por via abdominal. 

 

 

 Depressão respiratória 

A ocorrência ou não de depressão respiratória foi avaliada através de 

observação direta do padrão respiratório das pacientes. 
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9. MÉTODO 

 

Dois anestesistas participaram da pesquisa, conforme a figura 5.  

 

 

Figura 5 - ANESTESISTAS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O anestesista 1 foi o responsável pela randomização das pacientes, 

preparação das seringas a serem usadas na raquianestesia e realização do 

bloqueio do quadrado lombar. 

O anestesista 2 não sabia a qual grupo as pacientes pertenciam, foi 

responsável pela realização da raquianestesia de todas as pacientes e a  

avaliação no pós-operatório.  

 A alocação das pacientes, de forma randomizada, foi feita pelo 

anestesista 1. As pacientes foram direcionadas para compor o grupo M, ou 

o grupo QL, de acordo com o resultado da randomização pelo software 

Gear61/Random-Number-Generator, versão 2015. 

   ANESTESISTA 2 ANESTESISTA  1 

 

- Randomização 

- Seringas para 

raquianestesia 

- Bloqueio do quadrado 

lombar 

 

 

- Raquianestesia 

- Avaliação das pacientes 

no pós-operatório 

http://github.com/Gear61/Random-Number-Generator
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 As pacientes foram orientadas a não comentarem com o anestesista 2 

sobre a qual tipo de procedimento haviam sido submetidas. 

 Na sala de cirurgia, foi obtido um acesso intravenoso periférico no 

braço ou na mão não dominante, com cateter de calibre 18-Gauge. As 

pacientes foram monitorizadas com pressão arterial não invasiva, oximetria 

de pulso e cardioscópio.  

 Com a gestante na posição sentada, a raquianestesia foi realizada 

pelo anestesista 2. A punção foi realizada ao nível de L3-L4 ou L4-L5, com 

agulha 27-Gauge ponta de lápis, com injeção de bupivacaína hiperbárica 

0,5%, 12,5mg.  

 Nas pacientes do grupo morfina (grupo M), além da bupivacaína, foi 

administrado no espaço subaracnóideo 100 mcg de morfina. Nas pacientes 

do grupo quadrado lombar (grupo QL), a raquianestesia foi feita apenas 

com bupivacaína.  

As seringas com os fármacos para raquianestesia foram preparadas 

pelo anestesista 1, o mesmo que fez a randomização, e entregues para o 

anestesista 2. Esse desconhecia o grupo ao qual a paciente pertencia; 

realizou a raquianestesia e se ausentou da sala cirúrgica, deixando a 

paciente sob os cuidados do anestesista 1. 

Após a raquianestesia, as pacientes foram imediatamente colocadas 

na posição supina, com o deslocamento do útero para a esquerda. O 

sucesso do bloqueio foi considerado após a perda de sensibilidade térmica e 

discriminação tátil bilateralmente até o nível de T4.  

Após o final da cirurgia, as pacientes randomizadas para o grupo QL, 

ficaram em posição supina, completamente monitorizadas. Após a assepsia 

da parede abdominal, com solução de clorexidina alcoólica, as pacientes 

foram submetidas ao bloqueio do QL.  
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Os bloqueios do quadrado lombar foram realizados pelo anestesista 

1, especializado em anestesia regional, com experiência de 5 anos na 

realização de bloqueios regionais. Foi utilizado o aparelho de 

ultrassonografia (M-turbo R System with HFL 38x, transdutor convexo 5-8 

Mhz, Sonosite, Bothell, WA USA) para obtenção das imagens e realização 

do bloqueio. A agulha usada foi a 22 G x 100mm (AEQ2250, BMD Group, 

Venezia, Italy).  

Para o bloqueio do QL, a paciente foi posicionada em decúbito 

lateral, o transdutor foi colocado ao nível da espinha ilíaca ântero-superior 

e movido cranialmente até que os três músculos da parede abdominal 

fossem claramente identificados no plano axial. O músculo oblíquo externo 

foi seguido postero-lateralmente, até que sua borda posterior fosse 

visualizada, saindo por baixo o músculo oblíquo interno, como um telhado 

sobre o músculo quadrado lombar.  

O transdutor foi direcionado para baixo, a fim de identificar uma 

linha hiperecóica brilhante, que corresponde à camada intermediária da 

fáscia toracolombar. A agulha foi inserida em plano, de ântero-medial para 

posterior. A injeção do anestésico local, 0,3ml/kg de bupivacaína 0,2%, foi 

realizada na superfície posterior de cada músculo quadrado lombar, ou seja, 

direito e esquerdo, no plano entre o músculo quadrado lombar e a fáscia 

toracolombar, que separa os músculos quadrado lombar, latíssimo do dorso 

e eretor da espinha, totalizando 0,6 ml/kg de bupivacaína 0,2%.  

O anestesista 2, que não sabia a qual grupo pertencia cada paciente, 

foi responsável pela avaliação do consumo de morfina/tramadol (mg) em 

intervalos pré-determinados (1, 2, 4, 6, 12, 24 e 48h) após a cirurgia, 

avaliação escores de dor (0-10), escore de sedação (1-6), frequência 

cardíaca (bpm), frequência respiratória (ipm), saturação de oxigênio (%), 
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pressão arterial não-invasiva (mmHg), prurido  (0-3), náuseas(0-3). 

Também a avaliação da presença ou ausência de retenção urinária, 

depressão respiratória e bloqueio residual. 

Todas as pacientes receberam 1g de dipirona a cada seis horas, 100 

mg de cetoprofeno a cada 12 horas, ambos endovenosos. Foi administrado 

4mg de ondansetrona para profilaxia de náuseas e vômitos. 

Seguimos o protocolo de analgesia de resgate no pós-operatório 

adotado no hospital: em qualquer momento do pós-operatório, as 

pacientes poderiam solicitar medicação de resgate para alívio da dor. Se a 

paciente relatasse escore de dor moderado (4-6), seria feito tramadol 100 

mg, via endovenosa, de 6/6 horas. Caso não houvesse melhora da dor após 

o tramadol, ou se a paciente relatasse escore de dor intenso (7-10), a 

medicação de resgate feita seria morfina 4 mg, via endovenosa, de 6/6 

horas.  

 

 

10. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As variáveis quantitativas foram resumidas através de média, desvio 

padrão, mediana, valores mínimo e máximo e número de observações 

válidas. As variáveis qualitativas foram resumidas através de frequência 

simples e percentual. 

Para comparar os grupos em relação às variáveis quantitativas foi 

realizado o teste paramétrico t-Student ou, quando necessário (no caso de 

variável quantitativa não apresentar distribuição gaussiana), o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney. 
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Para comparar os grupos, em relação às variáveis qualitativas, foi 

realizado o teste qui-quadrado ou, quando necessário, o teste Exato de 

Fisher, ou da Razão de verossimilhança. 

Para comparar os grupos ao longo do tempo, em relação às variáveis 

quantitativas, foi utilizado o modelo de análise de variância (ANOVA), 

com medidas repetidas ou, quando necessário (no caso de variáveis 

quantitativas não apresentarem distribuição gaussiana), o modelo de análise 

de variância (ANOVA), com medidas repetidas, com transformações por 

postos. 

Para comparar os grupos ao longo do tempo, em relação às variáveis 

qualitativas foi utilizado o modelo de equações de estimativas 

generalizadas (GEE). 

Foi considerado o nível de significância de 5% (p-valor < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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Ao iniciarmos a pesquisa, não havia nenhum trabalho semelhante ao 

nosso que pudesse fornecer base para o cálculo do tamanho amostral. Dado 

a isso, estabelecemos que a amostra seria de conveniência por período de 

tempo determinado. Entretanto, após alguns resultados publicados de 

trabalho semelhante ao nosso, fizemos o cálculo de tamanho amostral para 

significância. Na ocasião, já tínhamos mais pacientes avaliadas em ambos 

os grupos Quadrado Lombar (QL) e Morfina (M) e, assim, optamos por 

apresentar o resultado de todos os casos que já haviam sido estudados até o 

momento.   

Quarenta e quatro pacientes foram consideradas elegíveis e convidadas 

a participar dessa pesquisa. Dessas, 13 não foram incluídas, dado que uma 

paciente se recusou a participar e outras doze entraram nos critérios de 

exclusão. Cinco apresentavam IMC>35 kg/m2; quatro tinham gravidez com 

menos de 37 semanas e três estavam com gestação múltipla.  Os dois 

grupos QL e Morfina totalizaram trinta e uma gestantes, com 37 e sete 

semanas ou mais, randomizadas incluídas nos dois grupos deste estudo. 

Todas as pacientes foram acompanhadas por 48h e nenhuma precisou ser 

excluída, ou desistiu de participar da pesquisa até o seu término. 

Neste capítulo, será feita uma comparação entre os Grupos Quadrado 

Lombar (QL) e Morfina (M) representando os resultados alcançados em 

figuras e tabelas para expressar os dados coletados durante o período de 

avaliação das pacientes em pós-operatório de partos cesáreos.  

 

 A figura 6 mostra o fluxo das pacientes em estudo nesta tese.  
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                Figura 6 - PACIENTES DO ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à caracterização das pacientes, a tabela 2 mostra a 

comparação entre os grupos QL e Morfina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo M 

16 

Grupo QL 

15 

  

 

 

 

            GESTANTES ELEGÍVEIS 

                            44 

44       

 

 

Gestantes não incluídas: 13 

  Recusa - 1 

 

  Critérios de exclusão - 12 

 

 IMC>35 kg/m2 - 5 

 Gestação múltipla - 3 

 Prematuridade - 4 
 

Gestantes incluídas para randomização 

31 
 (n=31) 
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   Tabela 2 - IDADE, ASA, IMC E NÚMERO DE PARTOS CESÁREOS 

    PRÉVIOS EM PACIENTES QUE RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e 

    MORFINA INTRATECAL 

VARIÁVEIS POR GRUPO QL M p-valor 

IDADE (ANOS) 

Média (Desvio padrão) 33,5 (6,7) 31,1 (6,4) 0,293(**) 

Mediana (Mínimo/Máximo) 37 (19 - 41) 31 (18 - 41)  

Total 15 16  

ASA – n (%) 

II 14 (93,3) 16 (100) Não calculado 

III 1 (6,7) 0 (0)  

Total 15 (100) 16 (100)  

IMC 

Média (Desvio padrão) 30,8 (3,9) 30,2 (4,8) 0,669(*) 

Mediana (Mínimo/Máximo) 30 (24,5 - 36) 30,3 (21,6 - 36)  

Total 15 16  

PARTOS CESÁREOS PRÉVIOS – n (%) 

Não 5 (33,3) 10 (62,5)  

Sim 10 (66,7) 6 (37,5) 0,104(#) 

Total 15 (100) 16 (100)  

NÚMERO DE PARTOS CESÁREOS PRÉVIOS  

Média (Desvio padrão) 1,2 (1,15) 0,81 (1,17) 0,279(**) 

Mediana (Mínimo/Máximo) 1 (0 - 4) 0 (0 - 3)  

Total 15 16  

 (* ) Teste paramétrico t-Student55   

 (**) Teste não paramétrico de Mann-Whitney55 

 ( # ) Teste Qui-quadrado55 

 

 

 

A Tabela 2 faz comparação entre os grupos QL e M. De acordo com 

os resultados apresentados, nota-se que não há diferença significativa entre 

os grupos QL e M em relação à Idade, IMC e número de partos cesáreos 

prévios, portanto, os grupos eram homogêneos quanto a essas variáveis. 

Não foi possível fazer análise sobre a comparação dos grupos em 

relação à ASA, pois apenas uma paciente no grupo QL foi classificada 

como ASA III, todas as outras de ambos os grupos eram ASA II, 

mostrando a homogeneidade das amostras. 
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Em relação ao consumo de opioides para alívio da dor no pós-

operatório, podemos observar na Tabela 3 que, a maioria das pacientes de 

ambos os grupos, não receberam nem morfina e nem tramadol, durante o 

intervalo de tempo em que foram avaliadas. Poucas pacientes requisitaram 

medicação para dor, no período de 48 horas do pós-operatório. 

Entre as pacientes que receberam morfina/tramadol, o consumo de 

morfina foi um pouco maior para o grupo QL, no tempo de 4h e um pouco 

maior para o grupo M, nos tempos 12h e 24h. O consumo de tramadol foi 

um pouco maior para o grupo QL, nos tempos de 2h, 6h e 12h e um pouco 

maior para o grupo M, nos tempos de 4h e 24h. Não se constatou diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos.  

 

 

 Na Tabela 3 mostra-se a análise descritiva do consumo de 

morfina/tramadol, ao longo do período de avaliação no pós-operatório por 

grupo. 
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   Tabela 3 - CONSUMO DE MORFINA/TRAMADOL EM PACIENTES QUE  

    RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e MORFINA INTRATECAL   

CONSUMO DE MORFINA/TRAMADOL QL M 

1h – n (%) 

Não houve consumo 14 (93,3) 14 (87,5) 

Morfina 4 mg 1 (6,7) 1 (6,3) 

Tramadol 100 mg 0 (0) 1 (6,3) 

Total 15 (100) 16 (100) 

2h – n (%) 

Não houve consumo 10 (66,7) 13 (81,3) 

Morfina 4 mg 1 (6,7) 1 (6,3) 

Tramadol 100 mg 4 (26,7) 2 (12,5) 

Total 15 (100) 16 (100) 

4h – n (%) 

Não houve consumo 13 (86,7) 12 (75) 

Morfina 4 mg 2 (13,3) 1 (6,3) 

Tramadol 100 mg 0 (0) 3 (18,8) 

Total 15 (100) 16 (100) 

6h – n (%) 

Não houve consumo 11 (73,3) 14 (87,5) 

Morfina 4 mg 0 (0) 1 (6,3) 

Tramadol 100 mg 4 (26,7) 1 (6,3) 

Total 15 (100) 16 (100) 

12h – n (%) 

Não houve consumo 10 (66,7) 13 (81,3) 

Morfina 4 mg 1 (6,7) 2 (12,5) 

Tramadol 100 mg 4 (26,7) 1 (6,3) 

Total 15 (100) 16 (100) 

24h – n (%) 

Não houve consumo 12 (80) 11 (68,8) 

Morfina 4 mg 1 (6,7) 2 (12,5) 

Tramadol 100 mg 2 (13,3) 3 (18,8) 

Total 15 (100) 16 (100) 

48h – n (%) 

Não houve consumo 14 (93,3) 16 (100) 

Tramadol 100 mg 1 (6,7) 0 (0) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 

Em relação ao consumo de morfina, observamos na Figura 7, que 

não houve diferença significativa entre os grupos, no período de 48 horas 
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do pós-operatório. Durante todo o intervalo de tempo do estudo, em ambos 

os grupos, o percentual de pacientes que não consumiu morfina foi 

significativamente maior que o percentual de pacientes que consumiu. 

Porém, pudemos verificar que as pacientes do grupo M precisaram de 

menos morfina, nas primeiras horas do pós-operatório e mais, a partir das 

12h. Ao mesmo tempo que as pacientes do grupo QL consumiram menos 

morfina, que seria aplicada quando a dor fosse intensa, nos momentos 

avaliados após 12h, o que mostrou efeito mais prolongado de alivio de dor 

nas pacientes desse grupo, embora sem diferença estatística. 

 

 

 

A Figura 7, seguinte, mostra o consumo de morfina (4 mg) 

necessário para alívio da dor em pacientes, que receberam morfina 

intratecal e bloqueio do QL durante o período de avaliação no pós-

operatório. 

 

    

    
   Figura 7 - CONSUMO DE MORFINA (4 MG) EM PACIENTES QUE 

   RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e MORFINA INTRATECAL 
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A figura 8 faz a comparação entre os grupos QL e M em relação ao                   

consumo de tramadol 100 mg, ao longo do período de avaliação, no pós-

operatório. 

 

 

 
Figura 8 - CONSUMO DE TRAMADOL 100 MG EM PACIENTES QUE   

RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e MORFINA INTRATECAL  
 

 

Pela Figura 8, nota-se que não houve diferença significativa no 

consumo de tramadol entre os grupos QL e M, no período de 48 horas do 

pós-operatório. Durante todo o período no qual as pacientes de ambos os 

grupos foram avaliadas, o percentual de pacientes que não consome 

tramadol é significativamente maior do que o percentual de pacientes que 

consome. 

 

 

Mostramos na Tabela 4 a comparação entre os grupos QL e M, em 

relação ao consumo total de morfina (mg) em 48 horas do período de 

avaliação no pós-operatório. 
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   Tabela 4 - CONSUMO TOTAL DE MORFINA (MG) EM 48 HORAS EM  

    PACIENTES QUE RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e MORFINA  

    INTRATECAL 

CONSUMO DE MORFINA     QL   M p-valor 

Morfina Total (mg) 

Média (Desvio padrão) 1,6 (2,9) 2 (3,3) 0,631 

Mediana (Mínimo - Máximo) 0 (0 - 8) 0 (0 - 12)  

Total 15 16  

   Teste não paramétrico de Mann-Whitney55 

 

 

 

Sobre o consumo total de morfina em 48 horas, podemos observar na 

Tabela 4 que não houve diferença significativa entre os grupos. 

 

 

A seguir, encontra-se a Tabela 5 tratando da comparação entre os 

grupos QL e M em relação ao escore de dor ao longo do tempo de 

avaliação do pós-operatório. 
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    Tabela 5 - ESCORE DE DOR (classificação) EM PACIENTES QUE 

     RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e MORFINA INTRATECAL 

     ESCORE DE DOR  QL M 

1h  
 

Nenhum (0) 14 (93,3) 12 (75) 

Leve (1 a 3) 0 (0) 1 (6,3) 

Moderado (4 a 6) 1 (6,7) 2 (12,5) 

Intenso (7 a 10) 0 (0) 1 (6,3) 

Total 15 (100) 16 (100) 

2h  
 

Nenhum (0) 9 (60) 9 (56,3) 

Leve (1 a 3) 4 (26,7) 1 (6,3) 

Moderado (4 a 6) 2 (13,3) 5 (31,3) 

Intenso (7 a 10) 0 (0) 1 (6,3) 

Total 15 (100) 16 (100) 

4h  
 

Nenhum (0) 9 (60) 7 (43,8) 

Leve (1 a 3) 3 (20) 5 (31,3) 

Moderado (4 a 6) 3 (20) 3 (18,8) 

Intenso (7 a 10) 0 (0) 1 (6,3) 

Total 15 (100) 16 (100) 

6h  
 

Nenhum (0) 10 (66,7) 6 (37,5) 

Leve (1 a 3) 4 (26,7) 5 (31,3) 

Moderado (4 a 6) 1 (6,7) 5 (31,3) 

Total 15 (100) 16 (100) 

12h  
 

Nenhum (0) 7 (46,7) 3 (18,8) 

Leve (1 a 3) 5 (33,3) 6 (37,5) 

Moderado (4 a 6) 3 (20) 4 (25) 

Intenso (7 a 10) 0 (0) 3 (18,8) 

Total 15 (100) 16 (100) 

24h  
 

Nenhum (0) 9 (60) 3 (18,8) 

Leve (1 a 3) 6 (40) 7 (43,8) 

Moderado (4 a 6) 0 (0) 3 (18,8) 

Intenso (7 a 10) 0 (0) 3 (18,8) 

Total 15 (100) 16 (100) 

48h  
 

Nenhum (0) 11 (73,3) 4 (25) 

Leve (1 a 3) 4 (26,7) 11 (68,8) 

Moderado (4 a 6) 0 (0) 1 (6,3) 

Total 15 (100) 16 (100) 

COMPARAÇÃO                                                       p-valor 

Grupo                                                                                                   0,008 

Tempo                                                                                                  0,003 

Grupo x Tempo                                                                                    0,164 

      Modelo de equações de estimativas generalizadas (GEE)55.  
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De acordo com os resultados da Tabela 5, que apurou o resultado a 

partir do modelo GEE, ao nível de significância de 5%, há diferença 

significativa entre os grupos em relação ao escore de dor (p-valor = 0,008). 

Também há diferença entre os tempos em relação ao escore de dor (p-valor 

= 0,003), porém não há efeito de interação entre grupo e tempo, pois o 

comportamento entre os grupos é o mesmo ao longo do tempo de 

avaliação. 

  

 Durante todo o período de tempo em que as pacientes do grupo 

Quadrado Lombar foram avaliadas, apresentaram uma incidência maior de 

escore de dor leve, enquanto o grupo Morfina apresentou maior incidência 

de escore de dor moderado e intenso.  
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      Tabela 6 - ESCORE DE DOR (média e mediana) EM PACIENTES QUE 

      RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e MORFINA INTRATECAL 

ESCORE DE DOR  QL M 

(0-10) 1h  
 

Média (Desvio padrão) 0,27 (1,03) 1,19 (2,43) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 0 (0 - 4) 0 (0 - 7) 
Total 15 16 

 (0-10) 2h  
 

Média (Desvio padrão) 1,13 (1,77) 2,19 (2,76) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 0 (0 - 5) 0 (0 - 8) 
Total 15 16 

(0-10) 4h  
 

Média (Desvio padrão) 1,4 (2,06) 2 (2,37) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 0 (0 - 6) 1,5 (0 - 8) 
Total 15 16 

(0-10) 6h  
 

Média (Desvio padrão) 0,8 (1,32) 2,06 (1,98) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 0 (0 - 4) 2 (0 - 6) 
Total 15 16 

(0-10) 12h  
 

Média (Desvio padrão) 1,6 (1,99) 3,13 (2,58) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 1 (0 - 5) 2 (0 - 8) 
Total 15 16 

(0-10) 24h  
 

Média (Desvio padrão) 0,67 (0,9) 3,25 (2,57) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 0 (0 - 2) 3 (0 - 8) 
Total 15 16 

 (0-10) 48h  
 

Média (Desvio padrão) 0,47 (0,83) 1,88 (1,41) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 0 (0 - 2) 2 (0 - 5) 
Total 15 16 

COMPARAÇÃO p-valor 

Grupo 0,002 

Tempo 1,000 
Grupo x Tempo 0,162 

        Modelo de análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas com transformações 

        por postos55. 

 

Como evidenciado na Tabela 6, utilizando o Modelo de análise de 

variância (ANOVA), no período de 48 horas do pós-operatório, o escore 

mediano de dor e/ou a variação de dor são maiores no grupo M do que no 

grupo QL.  Nos tempos de 1h e 48h, os percentuais de escore de dor 
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moderado ou intenso são muito menores do que nos tempos 2h, 4h, 6h, 12h 

e 24h.  

A tabela 7 mostra a análise descritiva do escore de sedação por                   

grupo, ao longo do período de avaliação do pós-operatório.  

 

  Tabela 7 - ESCORE DE SEDAÇÃO EM PACIENTES QUE RECEBERAM  

  BLOQUEIO DO QL e MORFINA INTRATECAL 

ESCORE DE SEDAÇÃO  QL M 

 (0-6) 1h – n (%) 
  

2 - Paciente cooperativo, orientado, tranquilo 16 (100) 16 (100) 

Total 16 (100) 16 (100) 

 (0-6) 2h – n (%) 
  

2 - Paciente cooperativo, orientado, tranquilo 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 (0-6) 4h – n (%) 
  

2 - Paciente cooperativo, orientado, tranquilo 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 

   
 (0-6) 6h – n (%) 

  
2 - Paciente cooperativo, orientado, tranquilo 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 (0-6) 12h – n (%) 
  

2- Paciente cooperativo, orientado, tranquilo 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 (0-6) 24h – n (%) 
  

2 - Paciente cooperativo, orientado, tranquilo 16 (100) 16 (100) 

Total 16 (100) 16 (100) 

 (0-6) 48h – n (%) 
  

2 - Paciente cooperativo, orientado, tranquilo 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 

 

Sobre o escore de sedação, observamos que na tabela 7 não houve 

diferença entre os grupos QL e M, no período de 48 horas do pós-

operatório. Durante todo intervalo de tempo em que as pacientes de ambos 

os grupos foram avaliadas, mantiveram-se cooperativas, orientadas e 
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tranquilas. Não foi possível a realização de teste estatístico, pois todas as 

pacientes apresentaram o mesmo comportamento.  

 
 

Já, na Tabela 8, mostra-se a análise descritiva do bloqueio residual 

por grupo ao longo do período de avaliação do pós-operatório.  

 

 

 

    Tabela 8 - BLOQUEIO RESIDUAL NO PÓS-OPERATÓRIO EM  

    PACIENTES QUE RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e MORFINA 

    INTRATECAL 

BLOQUEIO RESIDUAL  QL M 

1h – n (%)  
 

Não 14 (93,3) 16 (100) 

Sim (QUADRIL) 1 (6,7) 0 (0) 

Total 15 (100) 16 (100) 

2h – n (%)  
 

Não 14 (93,3) 16 (100) 

Sim (QUADRIL) 1 (6,7) 0 (0) 

Total 15 (100) 16 (100) 

4h – n (%)  
 

Não 14 (93,3) 16 (100) 

Sim (QUADRIL) 1 (6,7) 0 (0) 

Total 15 (100) 16 (100) 

6h – n (%)  
 

Não 14 (93,3) 16 (100) 

Sim (QUADRIL) 1 (6,7) 0 (0) 

Total 15 (100) 16 (100) 

12h – n (%)  
 

Não 14 (93,3) 16 (100) 

Sim (QUADRIL) 1 (6,7) 0 (0) 

Total 15 (100) 16 (100) 

24h – n (%)  
 

Não 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 

48h – n (%)  
 

Não 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 

Podemos ver na Tabela 8 que não houve diferença entre os grupos 

QL e M em relação ao bloqueio residual, no período de 48 horas do pós-
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operatório. Durante todo intervalo de tempo em que as pacientes do grupo 

M foram avaliadas, não apresentaram bloqueio residual e as do grupo QL 

apresentaram apenas 1 bloqueio residual no intervalo de tempo entre 1h e 

12h do pós-operatório. Não foi possível a realização de teste estatístico, 

pois apenas uma paciente do grupo QL apresentou bloqueio residual.  

 

 

A Tabela 9 mostra a análise descritiva dos grupos em relação a 

prurido, náuseas e retenção urinária ao longo do período de avaliação no 

pós-operatório.  

 
 

      Tabela 9 - PRURIDO, NÁUSEAS E RETENÇÃO URINÁRIA NO  

       PÓS-OPERATÓRIO EM PACIENTES QUE RECEBERAM BLOQUEIO 

       DO QL e MORFINA INTRATECAL 

EFEITOS COLATERAIS  QL M 

PRURIDO 1h – n (%) 0 (0) 4 (25) 

PRURIDO 2h – n (%) 0 (0) 10 (62,5) 

PRURIDO 4h – n (%) 0 (0) 8 (50) 

PRURIDO 6h – n (%) 0 (0) 7 (43,8) 

PRURIDO 12h – n (%) 0 (0) 11 (68,8) 

PRURIDO 24h – n (%) 0 (0) 4 (25) 

PRURIDO 48h – n (%) 0 (0) 2 (12,5) 

 
 

 
NÁUSEAS (0-3) 1h – n (%) 0 (0) 3 (18,8) 

NÁUSEAS (0-3) 2h – n (%) 0 (0) 2 (12,6) 

NÁUSEAS (0-3) 4h – n (%) 0 (0) 3 (18,8) 

NÁUSEAS (0-3) 6h – n (%) 0 (0) 2 (7,1) 

NÁUSEAS (0-3) 12h – n (%) 0 (0) 4 (25,1) 

NÁUSEAS (0-3) 24h – n (%) 0 (0) 2 (12,6) 

NÁUSEAS (0-3) 48h – n (%) 0 (0) 0 (0) 

   

Retenção urinária 1h – n (%) 0 (0) 0 (0) 

Retenção urinária 2h – n (%) 0 (0) 0 (0) 

Retenção urinária 4h – n (%) 0 (0) 1 (6,3) 

Retenção urinária 6h – n (%) 0 (0) 4 (25) 

Retenção urinária 12h – n (%) 0 (0) 4 (25) 

Retenção urinária 24h – n (%) 1 (6,7) 4 (25) 

Retenção urinária 48h – n (%) 0 (0) 1 (6,3) 
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Em relação ao prurido, observamos na Tabela 9 que as pacientes do 

grupo QL não apresentaram esse sintoma, no período de 48 horas do pós-

operatório, enquanto que algumas pacientes do grupo M apresentaram 

prurido durante todo o intervalo de tempo em que foram avaliadas. Não foi 

possível a realização de teste estatístico, pois nenhuma paciente do grupo 

QL apresentou prurido. 

Na tabela 9 também podemos observar, que as pacientes do grupo 

QL não apresentaram náuseas, no período de 48 horas do pós-operatório, 

enquanto que algumas pacientes do grupo M apresentaram náuseas na 

maior parte dos períodos de avaliação dentro das 48h de pós-operatório. 

Não foi possível a realização de teste estatístico, pois nenhuma 

paciente do grupo QL apresentou náuseas. 

Ainda observamos também que não houve diferença entre os 

grupos em relação à retenção urinária ao longo do tempo. Apenas uma 

paciente do grupo QL apresentou retenção urinária, em 24 horas pós-

cesariana. No grupo Morfina, nas 6h, 12h, 24h e 48h, verificamos 

ocorrência de retenção urinária e o número de pacientes com esses 

sintomas variou de uma a quatro pacientes. 

 

 

 

A Tabela 10, a seguir, mostra a comparação de frequência cardíaca 

entre os grupos QL e M ao longo do período de avaliação.  
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    Tabela 10 – FREQUÊNCIA CARDÍACA NO PÓS-OPERATÓRIO EM 

    PACIENTES QUE RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e MORFINA  

    INTRATECAL   

FC (bpm)  QL M 

FC 1h  
 

Média (Desvio padrão) 82,4 (8,63) 79,19 (14,85) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 84 (65 - 94) 77,5 (61 - 107) 

Total 15 16 

FC 2h  
 

Média (Desvio padrão) 82,67 (12,67) 80,63 (15,54) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 82 (63 - 120) 79 (54 - 109) 

Total 15 16 

FC 4h  
 

Média (Desvio padrão) 80,33 (10,43) 90,88 (14,93) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 81 (57 - 94) 91 (68 - 116) 

Total 15 16 

FC 6h  
 

Média (Desvio padrão) 85,6 (12,79) 88,31 (16,6) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 85 (67 - 110) 88,5 (61 - 122) 

Total 15 16 

FC 12h  
 

Média (Desvio padrão) 84,27 (13,66) 83,94 (15,67) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 83 (62 - 116) 79,5 (59 - 108) 

Total 15 16 

 
 

 
FC 24h  

 
Média (Desvio padrão) 83,33 (10,23) 82,44 (14,58) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 85 (65 - 105) 79,5 (60 - 108) 
Total 15 16 

FC 48h  
 

Média (Desvio padrão) 84,53 (11,94) 84,63 (11,58) 
Mediana (Mínimo - Máximo) 84 (66 - 106) 81,5 (64 - 114) 

Total 15 16 

Comparações p-valor 

Grupo 0,795 
Tempo 0,109 

Grupo x Tempo 0,072 

      Modelo de análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas55. 

 

Em relação à frequência cardíaca (FC), a Tabela 10 mostra que não 

houve diferença significativa entre os grupos, no período de 48 horas do 

pós-operatório. As médias de FC foram estatisticamente iguais para ambos 
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os grupos, durante o período em que as pacientes foram avaliadas no pós-

operatório. 

 

 

Na próxima Tabela 11 mostra-se a comparação da frequência 

respiratória (FR), no período de avaliação das pacientes no pós-operatório. 

 

     Tabela 11 – FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA NO PÓS-OPERATÓRIO 

      EM PACIENTES QUE RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e MORFINA  

      INTRATECAL 

        FR (ipm)  QL M 

FR 1h  
 

Média (Desvio padrão) 13,4 (0,91) 13,5 (1,41) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 13 (12 - 15) 13 (12 - 18) 
Total 15 16 

FR 2h  
 

Média (Desvio padrão) 13,2 (1,08) 13,19 (1,38) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 13 (12 - 15) 13 (12 - 16) 
Total 15 16 

FR 4h  
 

Média (Desvio padrão) 13,13 (1,13) 13,5 (0,73) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 13 (12 - 15) 13,5 (12 - 15) 
Total 15 16 

FR 6h  
 

Média (Desvio padrão) 13,2 (1,01) 13,13 (0,96) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 13 (12 - 15) 13 (12 - 15) 
Total 15 16 

FR 12h  
 

Média (Desvio padrão) 13 (1,13) 13,44 (1,03) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 13 (11 - 15) 13 (12 - 15) 
Total 15 16 

FR 24h 
  

Média (Desvio padrão) 13,13 (0,92)       13,44 (1,03) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 13 (12 - 15)        13 (12 - 15) 
Total 15              16 

FR 48h  
 

Média (Desvio padrão) 13,07 (1,03) 13,25 (0,77) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 13 (12 - 15) 13 (12 - 15) 
Total 15 16 

Comparações p-valor 

Grupo 0,567 

Tempo 1,000 
Grupo x Tempo 0,423 

        Modelo de análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas com transformações por postos55. 
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Podemos ver na Tabela 11 que não houve diferença significativa 

entre os grupos em relação à FR, em nenhum dos tempos analisados, no 

período de 48 horas do pós-operatório. As medianas de FR foram 

estatisticamente iguais para ambos os grupos no intervalo de tempo 

estudado, ou seja, no período de avaliação do pós-operatório. 

 

 

 

 

 

 

Já a Tabela 12, a seguir, mostra a comparação da pressão arterial 

sistólica (PAS), entre os grupos QL e M durante o período de avaliação no 

pós-operatório das pacientes, nos intervalos de 1h, 2h, 4h, 6h e 12h, 24h e 

48h. 
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    Tabela 12 - PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA NO PÓS-OPERATÓRIO 

    EM PACIENTES QUE RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e MORFINA 

    INTRATECAL 

                   PAS (mmhg)  QL M 

PAS 1h   

Média (Desvio padrão) 109,13 (10,99) 115,44 (17,21) 
Mediana (Mínimo - Máximo) 105 (90 - 129) 115 (84 - 145) 

Total 15 16 

 

PAS 2h 
 

 

Média (Desvio padrão) 111,07 (10,61) 111,13 (17,05) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 112 (99 - 139) 109 (84 - 144) 

Total 15 16 

 

PAS 4h 
 

 

Média (Desvio padrão) 108,27 (11,01) 109,5 (17,17) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 112 (90 - 124) 108 (79 - 144) 
Total 15 16 

 

PAS 6h 
 

 

Média (Desvio padrão) 107,2 (15,71) 105,5 (18,24) 
Mediana (Mínimo - Máximo) 104 (87 - 137) 106 (83 - 148) 

Total 15 16 

 

PAS 12h 
 

 

Média (Desvio padrão) 106,8 (12,68) 105,88 (16,05) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 110 (82 - 122) 103,5 (81 - 148) 

Total 15 16 

 

PAS 24h 
 

 

Média (Desvio padrão) 102,87 (14,05) 107 (17,89) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 104 (78 - 129) 102,5 (81 - 152) 
Total 15 16 

 

48h 
 

 

Média (Desvio padrão) 103,13 (10,27) 105,88 (9,1) 
Mediana (Mínimo - Máximo) 104 (79 - 116) 106 (89 - 123) 

Total 15 16 

 
 

 
Comparações p-valor 

Grupo 0,684 

Tempo 0,051 

Grupo x Tempo 0,668 

      Modelo de análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas55.   
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Em relação à pressão arterial sistólica (PAS), podemos observar na 

Tabela 12 que não houve diferença significativa entre os grupos no período 

de 48 horas do pós-operatório.   

As médias de pressão arterial sistólica foram estatisticamente iguais 

para ambos os grupos no intervalo de tempo estudado. 

 

 

Na sequência, a Tabela 13 mostrando a comparação de pressão 

arterial diastólica (PAD), entre os grupos QL e M, ao longo do período de 

avaliação do pós-operatório.  
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      Tabela 13 – PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA NO PÓS-OPERATÓRIO 

       EM PACIENTES QUE RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e MORFINA 

       INTRATECAL 

                   PAD (mmhg)  QL M 

 1h  
 

Média (Desvio padrão) 65,8 (10,37) 66 (10,01) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 66 (48 - 84) 69,5 (51 - 85) 

Total 15 16 

 
 

 
2h  

 
Média (Desvio padrão) 66,33 (12,08) 68,25 (13,93) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 61 (49 - 87) 66,5 (52 - 96) 
Total 15 16 

 
 

 
4h  

 
Média (Desvio padrão) 64,8 (9,55) 65,81 (15,26) 
Mediana (Mínimo - Máximo) 62 (50 - 81) 65,5 (43 - 88) 

Total 15 16 

 
 

 
6h  

 
Média (Desvio padrão) 64,53 (12,07) 65 (13,89) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 63 (48 - 88) 60,5 (49 - 93) 

Total 15 16 

 
 

 
12h  

 
Média (Desvio padrão) 64,53 (10,72) 65 (11,5) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 67 (41 - 82) 63 (47 - 95) 
Total 15 16 

 

PAD (mmHg)  
QL M 

24h  
 

Média (Desvio padrão) 63,67 (12,3) 64,63 (13,49) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 61 (47 - 89) 63,5 (46 - 100) 

Total 15 16 

 
 

 
48h  

 
Média (Desvio padrão) 65 (13,59) 61,69 (7,12) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 67 (43 - 96) 61,5 (46 - 71) 
Total 15 16 

 
 

 
Comparações p-valor 

Grupo 0,937 
Tempo 0,685 

Grupo x Tempo 0,918 

        Modelo de análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas55. 
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Em relação à pressão arterial diastólica (PAD), podemos observar na 

Tabela 13 que não houve diferença significativa entre no período de 48 

horas do pós-operatório.   

As médias de pressão arterial diastólica foram estatisticamente iguais 

para ambos os grupos no intervalo de tempo estudado. 

 

 

Foi também verificada a saturação de oxigênio (SatO2), entre os 

grupos QL e M, conforme mostrado na Tabela 14.   
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    Tabela 14 - COMPARAÇÃO DE Sat O2 NO PÓS-OPERATÓRIO EM 

     PACIENTES QUE RECEBERAM BLOQUEIO DO QL e MORFINA 

     INTRATECAL  

           Sat O2  QL M 

1h  
 

Média (Desvio padrão) 0,97 (0,02) 0,97 (0,02) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 0,97 (0,93 - 0,99) 0,97 (0,94 - 0,99) 
Total 15 16 

 
 

 
2h  

 
Média (Desvio padrão) 0,97 (0,02) 0,97 (0,01) 
Mediana (Mínimo - Máximo) 0,98 (0,94 - 0,99) 0,97 (0,95 - 0,99) 

Total 15 16 

 
 

 
4h  

 
Média (Desvio padrão) 0,97 (0,01) 0,97 (0,01) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 0,97 (0,94 - 0,99) 0,97 (0,96 - 0,98) 

Total 15 16 

 
 

 
6h  

 
Média (Desvio padrão) 0,97 (0,01) 0,97 (0,01) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 0,98 (0,94 - 0,98) 0,97 (0,95 - 0,99) 
Total 15 16 

 
 

 
12h  

 
Média (Desvio padrão) 0,97 (0,01) 0,97 (0,01) 
Mediana (Mínimo - Máximo) 0,98 (0,94 - 0,99) 0,97 (0,95 - 1) 

Total 15 16 

 
 

 
24h  

 
Média (Desvio padrão) 0,97 (0,01) 0,97 (0,01) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 0,98 (0,95 - 0,99) 0,97 (0,96 - 0,99) 

Total 15 16 

 
 

 
48h  

 
Média (Desvio padrão) 0,98 (0,01) 0,97 (0,01) 

Mediana (Mínimo - Máximo) 0,98 (0,95 - 0,99) 0,97 (0,96 - 0,99) 
Total 15 16 

 
 

 
Comparações p-valor 

Grupo 0,262 
Tempo 1,000 

Grupo x Tempo 0,474 

      Modelo de análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas com transformações 

      por postos55. 
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Em relação à saturação de oxigênio (SatO2), observamos na Tabela 

14 que não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 

no período de 48 horas do pós-operatório. As medianas de SatO2 são 

estatisticamente iguais para ambos os grupos no intervalo de tempo 

estudado.  

 

 

 

Na tabela 15 tem-se a análise descritiva de depressão respiratória                     

por grupo, ao longo do tempo de avaliação do pós-operatório. 

 

     Tabela 15 - ANÁLISE DESCRITIVA DE DEPRESSÃO RESPIRATÓRIA 

      NO PÓS-OPERATÓRIO EM PACIENTES QUE RECEBERAM BLOQUEIO 

      DO QL e MORFINA INTRATECAL  

                    DEPRESSÃO RESPIRATÓRIA  QL M 

1h – n (%)  
 

Não 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 
 

 
2h – n (%)  

 
Não 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 
 

 
4h – n (%)  

 
Não 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 
 

 
6h – n (%)  

 
Não 15 (100) 16 (100) 
Total 15 (100) 16 (100) 

 
 

 
12h – n (%)  

 
Não 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 

24h– n (%) 
 

 

Não 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 
 

 
48h – n (%)  

 
Não 15 (100) 16 (100) 

Total 15 (100) 16 (100) 
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Como mostrado na Tabela 15, não houve diferença entre os grupos 

em relação à depressão respiratória ao longo do período de avaliação. 

Nenhuma paciente apresentou depressão respiratória em ambos os grupos. 

Sendo assim, não foi possível a realização de teste estatístico. 

 

A Tabela 16 mostra a análise descritiva de outras complicações 

ocorridas ao longo do período de pós-operatório.  

 

    Tabela 16 -  ANÁLISE DESCRITIVA DE OUTRAS COMPLICAÇÕES  

    NO PÓS-OPERATÓRIO EM PACIENTES QUE RECEBERAM  

    BLOQUEIO DO QL e MORFINA INTRATECAL  

                     OUTRAS COMPLICAÇÕES  QL M 

1h – n (%)  
 

Não 14 (93,3) 15 (93,8) 
Sim 1 (6,7) 1 (6,3) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 
 

 
2h – n (%)  

 
Não 14 (93,3) 16 (100) 

Sim 1 (6,7) 0 (0) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 

4h – n (%) 
 

 

Não 14 (93,3) 16 (100) 
Sim 1 (6,7) 0 (0) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 
 

 
6h – n (%)  

 
Não 14 (93,3) 16 (100) 

Sim 1 (6,7) 0 (0) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 
 

 
12h – n (%)  

 
Não 14 (93,3) 16 (100) 
Sim 1 (6,7) 0 (0) 

Total 15 (100) 16 (100) 

 

                       24h – n (%) 
 

 

Não 15 (100)              16 (100) 

Total 15 (100)                 16 (100) 

 

                     48h – n (%) 
 

 

Não 15 (100)               16 (100) 

Total 15 (100)               16 (100) 
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Como podemos observar na Tabela 16, não houve diferença entre os 

grupos em relação à outras complicações, ao longo do tempo. Em todos os 

tempos, o percentual de não ocorrência de outras complicações é maior do 

que o percentual de ocorrência de outras complicações em ambos os 

grupos. 

Não foi possível a realização de teste estatístico, pois apenas uma 

paciente do grupo QL apresentou parestesia em região do quadril e 

lipotímia, nos tempos 1h a 12h, e apenas uma paciente do grupo M 

apresentou reação alérgica no tempo 1h. 
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O presente estudo demonstrou que o bloqueio do QL e a injeção de 

morfina intratecal são igualmente eficazes em promover analgesia no pós-

operatório das pacientes submetidas à cesariana, uma vez que não houve 

diferença significativa quanto ao consumo de opioides, em 48 horas. O 

bloqueio do QL mostrou-se mais vantajoso que a morfina intratecal, pois os 

escores de dor foram significativamente menores e os efeitos colaterais 

como prurido, náuseas e vômitos foram observados apenas no grupo 

Morfina. 

As pacientes de ambos os grupos QL e M eram homogêneas em 

relação à idade, ASA, IMC, número de partos cesáreos prévios, conforme 

descrito na tabela 2 do capítulo Resultados.  

Pelos resultados obtidos, observamos que o bloqueio do QL e a 

morfina intratecal são técnicas capazes de aliviar a dor pós-operatória, uma 

vez que mais de 86% das pacientes, de ambos os grupos, não precisaram 

fazer uso de opioides, seja o tramadol, que foi administrado quando a dor 

era de intensidade moderada; seja a morfina, que foi utilizada quando a 

paciente solicitava, por dor de intensidade maior, nas primeiras 48h pós-

cirúrgicas, conforme consta na tabela 3.  

Embora nossos resultados mostrem a eficácia analgésica de ambos os 

métodos, vários estudos prévios, como os apresentados, inclusive, em nossa 

revisão bibliográfica, descreveram e compararam técnicas anestésicas para 

cesariana, em busca de um melhor método, que garantisse analgesia eficaz 

e poucos efeitos colaterais, no período após a cirurgia, justamente esse que 

é o período de frequente queixa por parte das pacientes. Até o presente 

momento, a analgesia pós-cesárea ideal ainda não pôde ser alcançada17.  

Para encontrar essa resposta, já foi realizada uma revisão sistemática 

sobre as diversas alternativas para analgesia pós-cesariana, como opioides, 
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TAP block, infiltração de ferida operatória, cetamina, gabapentina e 

bloqueio do nervo ílioinguinal e ílio-hipogástrico9, sem que se tenha 

conseguido definir, com absoluta certeza qual seria o melhor método.  

Os opioides intratecais ou epidurais constituem parte importante da 

analgesia pós-operatória, mas seus efeitos colaterais restringem sua 

utilização e a dose ideal que deve ser administrada permanece controversa, 

nos dias atuais17.  

O TAP block tem sido empregado para analgesia pós-parto em 

cesarianas e extensivamente investigado para período pós-cirúrgico. De 

acordo com a metanálise publicada por Champaneria et al.56, o TAP block 

pode fornecer analgesia eficaz após a cesariana. No entanto, estudo 

controlado randomizado de Blanco et al.39 mostrou que, o bloqueio do QL 

tipo 2, era superior ao TAP block.  

 

Em relação às outras técnicas anestésicas para cesariana, nenhum 

consenso pôde ser obtido nos estudos citados nesta pesquisa sobre 

infiltração de feridas com anestésicos locais, cetamina sistêmica ou 

gabapentina e bloqueio do nervo ílioinguinal e ílio-hipogástrico.  

Já o bloqueio do QL vem sendo utilizado como um dos 

procedimentos de manejo da dor perioperatória, para todas as gerações, 

incluindo crianças e adultos, submetidas à cirurgia abdominal42. 

 

Na procura por técnica adequada à analgesia pós-cesárea, em nossa 

pesquisa, optamos pela realização do bloqueio do QL tipo 2, segundo 

estudo realizado por Blanco et al39, no qual o autor promove a analgesia 

pós-operatória superior ao TAP block. 
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Entretanto, o estudo de Kang W, Lu D, Yang X, Zhou Z, et al.17, 

realizado com 94 pacientes submetidas à cesariana, comparou a morfina, 

no espaço peridural, com os diversos tipos de bloqueio do quadrado 

lombar. 

 Neste estudo, as pacientes foram radomizadas em quatro grupos, 

diferentes: submetidas ao bloqueio quadrado lombar, tipo 2; ou quadrado 

lombar, tipo 3; ou associação do quadrado lombar, tipo 2 e tipo 3; ou 

anestesia peridural. Os autores concluiram que o efeito analgésico do 

quadrado lombar está altamente associado à posição em que o anestésico 

local é injetado, ou seja, ao tipo de bloqueio do quadrado lombar. Nesse 

estudo, a associação do bloqueio do quadrado lombar, tipo 2 e tipo 3 

promoveu analgesia superior ao bloqueio do QL, tipo 2, isolado e tipo 3 

isolado.  

Esses resultados foram um pouco diferentes dos estudos 

anteriormente realizados por Blanco et al39, nos quais o bloqueio de QL 

tipo 2 era considerado uma técnica analgésica superior, que poderia reduzir 

o consumo de morfina e prover alívio da dor, no pós-operatório de 

cesariana28.  Até então, nenhum estudo prévio havia comparado o bloqueio 

do quadrado lombar versus a morfina intratecal para alívio da dor no pós-

operatório de cesarianas. Contudo, durante a realização do nosso trabalho, 

Salama26 publicou estudo realizando esta mesma comparação. 

Em relação ao consumo de morfina e tramadol, conforme mostram 

as figuras 7 e 8 e tabela 3, não houve diferença estatística entre os grupos 

durante o período de avaliação e acompanhamento. Apesar de não ter sido 

significativo, as pacientes do grupo QL tiveram consumo menor de 

morfina, após 6h do término da cesariana, parecendo haver provável efeito 

mais duradouro do bloqueio do quadrado lombar.  
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Nesse período do pós-operatório é importante que as pacientes 

estejam sem dor, pois começam a se mobilizar do leito. Esses resultados 

divergem dos encontrados por Salama26, que observou consumo 

significativamente menor de morfina, nas pacientes submetidas ao bloqueio 

do quadrado lombar, em relação às que receberam morfina intratecal. 

Nossos achados nesta pesquisa também diferem dos observados no estudo 

realizado por Kang et al.17, no qual o consumo de morfina foi 

significativamente maior nas pacientes que receberam o bloqueio do 

quadrado lombar, em comparação ao grupo de pacientes que recebeu 

morfina no espaço peridural.  

A diferença desses resultados pode ser explicada, pois os estudos 

utilizaram concentrações e volumes diferentes de anestésicos locais, no 

bloqueio do quadrado lombar. Enquanto Salama26 utilizou no bloqueio do 

QL concentrações maiores de anestésico local como a ropivacaína 0,375%, 

em nosso estudo, utilizamos a mesma concentração utilizada por Kang et 

al.17, isto é, ropivacaína 0,2%, e a de Blanco et al.28 bupivacaína 0,2%. 

Além disso, o volume de solução anestésica por nós utilizado, também foi 

diferente. Salama26 utilizou volume fixo de 24 ml em cada lado do 

bloqueio, enquanto em nosso estudo foi utilizado 0,3 ml/kg, o mesmo 

volume adotado por Blanco et al.28. Já  Kang et al.17 optaram pelo volume 

de 30ml, em cada lado do bloqueio.  

Um outro fator pode explicar a diferença de resultados entre os 

estudos citados. Em todos os grupos citados no estudo de Salama26, foi 

feito fentanil na raquianestesia, inclusive, no grupo que recebeu o bloqueio 

do quadrado lombar. Isso pode ter interferido nos escores de dor avaliados 

pelo estudo. Na nossa pesquisa, queríamos avaliar o bloqueio do quadrado 

lombar como técnica anestésica e, para isso, excluímos o opioide na 
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raquianestesia do grupo QL. Os escores de dor que avaliamos tornaram-se 

mais fidedignos, uma vez que as pacientes não estavam sob efeito de 

opioide na raquianestesia. Isso pode explicar o porquê do estudo de Salama 

ter encontrado escores de dor menores no grupo QL.  

Pelo fato de termos utilizado menor concentração de anestésico local, 

acreditamos que obtivemos o consumo de opioide semelhante entre os 

grupos QL e M de nossa pesquisa, enquanto Salama26 obteve menor 

consumo desse fármaco nas pacientes que receberam o bloqueio do 

quadrado lombar. Optamos, então,  por seguir o mesmo padrão de 

concentração usada por Blanco et al.28 cujo estudo investigou,  

inicialmente, o bloqueio do quadrado lombar para controle da dor, após a 

cesariana, resultando em diminuição significativa dos escores de dor na 

escala analógica visual28. Com efeito, o projeto de Blanco et al.28 era a 

referência disponível na literatura para o bloqueio do quadrado lombar, em 

cesariana quando iniciamos nosso trabalho. 

 

Os resultados de Kang et al.17 diferiram dos nossos e dos 

encontrados por Salama26. Os autores atribuíram o consumo maior de 

morfina naquelas pacientes submetidas ao bloqueio do QL às diversidades 

de características anatômicas entre as pacientes, o que torna difícil garantir 

a dispersão do anestésico local de forma otimizada em todas elas. De fato, a 

configuração do tecido conjuntivo e a resistência relativa ao fluxo de 

injeção do anestésico local permanecem desconhecidos não só nos 

pacientes vivos, mas em cadáveres também57. 

Desse modo, nossos achados não conseguiram solucionar a 

controvérsia existente na literatura sobre a redução do consumo de 

opioides, após o bloqueio do quadrado lombar, dado que serão necessários 
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mais estudos, com maior casuística, para termos resposta conclusiva a esse 

respeito. 

Observamos em nossos achados que o bloqueio do QL constituiu 

técnica anestésica eficaz, pois as pacientes referiram menores escores de 

dor, em 48 horas pós-cesariana, conforme mostrado nas tabelas 5 e 6 . 

 

É válido ressaltar que, dentro da mesma categoria de classificação de 

dor, há intensidades diferentes. Por exemplo, a sensação de dor, quando a 

paciente refere escore 10, é maior que quando refere escore 7, mesmo 

sendo ambas pertencentes a mesma categoria de dor intensa.  

Nesse contexto, o consumo de opioide das duas pacientes será o 

mesmo, porque segundo o protocolo institucional da UNIFESP, o 

tratamento para dor intensa é morfina 4mg. Assim, o escore de dor avalia 

de forma mais precisa o sucesso do bloqueio que o consumo de opioide. 

Observamos que as pacientes do grupo QL obtiveram menores escores de 

dor que as do grupo M.  Isso revela o quanto esse bloqueio é eficaz em 

promover analgesia no pós-operatório em cesarianas. 

 

 

A intensidade da dor e a cesariana eletiva também foram associadas 

a experiências negativas de parto em mulheres58. Experiências negativas 

estão relacionadas à depressão pós-parto e estresse pós-traumático59, o que 

revela a importância de se obter um controle adequado da dor, no pós-

operatório dessas pacientes. Nesse contexto, o bloqueio do QL seria a 

alternativa eficaz, pois além de promover analgesia, está isento de efeitos 

colaterais indesejados os quais poderiam tornar a experiência de parto 

desagradável. 
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O bloqueio do QL é um bloqueio superficial, realizado na região 

posterior da parede abdominal e tecnicamente fácil de ser executado. Para 

conseguir menor sensação de dor pós-operatória, há necessidade do 

bloqueio atingir o nível adequado, o nível do bloqueio do QL se estende de 

T6 a L1 enquanto a distribuição, por exemplo,  do TAP block, corresponde 

aos dermátomos T10 a L127.  

Isso pode ser explicado por duas teorias principais: uma delas é que 

no bloqueio do QL há  dispersão do anestésico local para a rede de nervos 

simpáticos, no plano toracolombar. A outra teoria é que o anestésico local 

se dispersa para o espaço paravertebral. Essas duas teorias também podem 

explicar o prolongamento do efeito do bloqueio e do controle visceral da 

dor obtido com o bloqueio do QL, mas não com o TAP block26. Portanto, o 

bloqueio QL é uma opção analgésica segura, eficaz e confiável para 

controle da dor pós-operatória, após cirurgias abdominais60-63. No entanto, 

a melhor abordagem do bloqueio ainda está em debate devido aos seus 

mecanismos ainda estarem pouco esclarecidos17. 

 

Ainda sobre os escores de dor no pós-operatório, nossos resultados 

estão em consonância com estudos anteriores os quais relatam o sucesso do 

bloqueio do quadrado lombar no controle da dor no pós-operatório, após 

diferentes tipos de cirurgias53,60-65.  Além disso, nossos resultados são 

concordantes com os de Blanco et al.28 os quais investigaram, inicialmente, 

o bloqueio do quadrado lombar para controle da dor, após a cesariana, 

resultando em diminuição significativa dos escores de dor, na escala 

analógica visual. Um ano depois, o mesmo grupo de autores investigou o 

bloqueio do quadrado lombar em comparação com o TAP block e provou 
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que o bloqueio do quadrado lombar teve eficácia analgésica 

significativamente superior, estendendo-se por 48 horas39. 

 

Assim como em nosso estudo, Salama26 também demonstrou escores 

de dor menores, no grupo das pacientes que receberam o bloqueio do 

quadrado lombar, comparado às pacientes que receberam morfina na 

raquianestesia, nas primeiras 24h do pós-operatório. Em nosso estudo, 

obtivemos escores de dor menores com o bloqueio do QL, por um período 

mais prolongado, ou seja, 48h após a cesariana. De acordo com Salama26, 

essa superioridade do bloqueio do quadrado lombar, em obter menores 

escores de dor deve-se à dispersão do anestésico local para o espaço 

paravertebral.  

Como descrito por Schuenke et al66, o triângulo interfascial lombar, 

formado pela lâmina anterior e posterior da aponeurose do músculo 

transverso do abdômen e pelo retináculo paraespinhal, poderia ser um 

veículo de dispersão do anestésico local para o espaço paravertebral 

torácico.  

Outros autores, no entanto, corroboram com os achados de Salama26, 

em relação à dispersão mais ampla do bloqueio do QL para o espaço 

paravertebral, conforme trabalhos publicados em pacientes submetidos à 

cesariana, gastrostomia, laparoscopia, colostomia e pieloplastia. Esses 

estudos mostram que o bloqueio do QL lateral e posterior pode fornecer 

analgesia que se estende dos dermátomos de T7-L131,53,60,64,67,68. O bloqueio 

do quadrado lombar intramuscular, como descrito por Murouchi et al.53 

proporcionou analgesia referente aos dermátomos T6-T12. 
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Contrariamente aos resultados encontrados em nossa pesquisa e na 

publicação de Salama26, os estudos de Tamura et al.47 concluíram que as 

pacientes que receberam morfina, na raquianestesia, apresentaram menores 

escores de dor, em relação àquelas que receberam o bloqueio do quadrado 

lombar, após a cesariana. A limitação desse estudo consistiu na ausência de 

prescrição de opioides no pós-operatório, devido ao protocolo institucional 

que restringia o uso dos mesmos para evitar o consumo abusivo e a 

depressão respiratória. O consumo de opioide é parâmetro importante para 

avaliação da eficácia das técnicas anestésicas.  

A dispersão do bloqueio do QL para o espaço paravertebral seria um 

dos principais mecanismos de ação dessa técnica anestésica e justificaria os 

menores escores de dor que encontramos em nossa pesquisa e na 

publicação de Salama26, porém alguns autores como Tamura et al.69, Yang 

et al.44, Elsharkawy et al.46 discordam que essa dispersão ocorra em 

proporção suficientemente para garantir analgesia eficaz. 

Ao contrário do que afirmou Salama26, os pesquisadores Tamura et 

al.69 demonstraram que o volume de anestésico local, que atinge o  espaço 

paravertebral é pequeno e se restringe aos níveis T10 – T12. Portanto, a 

área de analgesia sensorial do bloqueio do QL incluiria apenas as regiões 

lateral e inferior do abdômen69. Apesar do autor usar a mesma abordagem 

do QL feita por Blanco et al.39, o estudo mostra que não houve perda 

sensorial ao redor da linha média do corpo69.  

 

Corroborando com Tamura et al69, há outras pesquisas que defendem 

não haver dispersão significativa do anestésico local para o espaço 

paravertebral. Por exemplo, a de Ueshima et al.42 também considerou que o 

volume de anestésico local, que atinge o espaço paravertebral, era muito 
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pequeno após o bloqueio do QL. O estudo comparativo de Dewinter G, 

Coppens S, Van de Velde M, et al.70 descobriu que o bloqueio do QL não 

forneceu analgesia pós-operatória superior à infusão sistêmica de lidocaína 

após cirurgia colorretal laparoscópica. Em outro estudo47 também 

demonstrou propagação mínima do anestésico local para o espaço 

paravertebral, após o bloqueio do quadrado lombar, em imagem de 

ressonância magnética. Os autores sugeriram que o efeito analgésico desse 

bloqueio poderia ser um efeito sistêmico, ao invés de um efeito específico 

na dor visceral. Segundo esse estudo, é improvável que a disseminação 

limitada de anestésico local exerça efeito analgésico importante na dor 

visceral, após a cesariana.47 

 

Salama26 e Tamura69 discordam em relação à dispersão do anestésico 

local no bloqueio do quadrado lombar para o espaço paravertebral. Sendo 

esse um dos principais mecanismos de ação do bloqueio, o qual seria 

responsável por menores escores de dor no pós-operatório26, acreditamos 

ser necessário a realização de pesquisas mais aprofundados para avaliar tal 

dispersão. Algumas pesquisas feitas em cadáveres tentaram estudar a 

dispersão do bloqueio do QL, para o espaço paravertebral, através de 

injeção de contraste e posterior visualização do mesmo. 

 

Uma dispersão mais ampla do bloqueio do quadrado lombar, como 

defende Salama26, foi observada em alguns estudos em cadáveres. 

Elsharkawy et al.43 publicaram estudo no qual observou-se a distribuição 

intratorácica do contraste até o nível de T7, após o bloqueio do QL 

enquanto uma quantidade menor da solução contrastada atingiu o nível de 

T5. Sondekoppam et al.45 utilizaram para sua pesquisa cadáveres e 
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pacientes vivos. Nos pacientes vivos, que receberam o bloqueio do QL 

transmuscular, observaram a anestesia correspondente aos dermátomos T9-

L2, o que se correlacionou com a disseminação do contraste observada nos 

cadáveres e proporcionou analgesia eficaz. 

 

Uma dispersão mais limitada do bloqueio do QL conforme relata 

Tamura69, é corroborada por outros estudos em cadáveres. Yang et al.44   

reportaram que, independentemente do tipo de bloqueio de quadrado 

lombar realizado, não houve dispersão do contraste em direção ao espaço 

paravertebral torácico, nem para o plexo lombar. Um outro estudo43 em 

cadáveres mostrou dispersão torácica limitada do bloqueio posterior do QL. 

A estimativa do volume de anestésico local, que atinge o espaço 

paravertebral torácico, parece ser tão pequena em pacientes vivos quanto 

em cadáveres. Estudos de imagem em ressonância magnética mostraram 

que o volume de contraste visualizado no espaço paravertebral é muito 

pequeno39. Também o estudo realizado por Elsharkawy et al.46, com 

dissecção de cadáver e imagens de tomografia, comparou o bloqueio do 

plano eretor da espinha com o quadrado lombar. Ambos os bloqueios 

mostraram propagação não confiável do contraste para o espaço 

paravertebral.  

Sobre os estudos em cadáveres é válido ainda ressaltar algumas 

limitações. Por exemplo, nos pacientes vivos, o movimento do diafragma e 

outros músculos da parede abdominal pode tornar a dispersão do anestésico 

local mais dinâmica e extensa. Outra limitação trata-se de alterações na 

integridade do tecido e na temperatura corpórea as quais podem afetar a 

difusão da solução injetada62. E, por fim, a dispersão limitada do bloqueio 

do QL, em cadáveres, pode não ser representativa dos bloqueios realizados, 
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em pacientes vivos, uma vez que as condições metabólicas e anatômicas 

são diferentes. Dúvidas sobre a dispersão do anestésico local para o espaço 

paravertebral ainda não foram esclarecidas, nem através de estudos em 

vivos e nem em cadáveres. 

Uma explicação pertinente para o fato de alguns estudos, como o 

nosso e o de Salama26, obterem sucesso no bloqueio do QL, ao reduzir 

escores de dor pós-operatório, enquanto outros como o de Tamura et al.47 

não vislumbrarem esse mesmo efeito, pode ser explicado por falha no 

bloqueio, associada à características intrínsecas dos pacientes as quais 

independem da experiência de quem realiza os bloqueios. Isso foi relatado 

por Carline et al.57 ao  observarem que um bloqueio do QL, tipo 1, e um 

bloqueio do QL, tipo 2, falharam e não forneceriam analgesia pós-

operatória, se fossem administrados em pacientes, apesar de terem sido 

realizados por um anestesista, com nove anos de experiência, em anestesia 

regional e outro com seis, em anestesia regional, em cadáver.  

Mesmo obtendo injeção precisa de anestésico local, a configuração 

anatômica do tecido conjuntivo e a resistência relativa ao fluxo da solução 

injetada não são conhecidas em cadáver, ou mesmo no paciente vivo. 

Pequenas alterações na colocação da ponta da agulha podem alterar a 

distribuição da solução injetada57.  

 

Um outro mecanismo de ação, que se constitui numa das razões para 

o sucesso do bloqueio do QL, segundo Salama26, é que, além da dispersão 

para o espaço paravertebral, haveria dispersão do anestésico para nervos 

simpáticos no plano toracolombar, o que explicaria os escores de dor 

reduzidos encontrados pelo autor e em nosso estudo. 
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O anestésico local por alguma via, seja pela dispersão para o espaço 

paravertebral26, seja pelo alcance de nervos simpáticos da fáscia 

toracolombar43, atinge níveis suficientes para garantir cobertura analgésica 

visceral satisfatória, como demonstrado em nosso estudo e em estudos 

realizados em outras especialidades cirúrgicas. Mas, o verdadeiro 

mecanismo de ação do bloqueio do quadrado lombar não está ainda 

totalmente esclarecido e, a melhor abordagem do bloqueio, ainda está em 

debate devido aos seus mecanismos pouco claros17. 

 

A eficácia analgésica do bloqueio do QL, também foi observada em 

estudos nas mais diversas especialidades cirúrgicas, reafirmando o que 

encontramos em nosso estudo acerca da redução dos escores de dor, após 

realização dessa técnica anestésica. Assim, um estudo conduzido por 

Parrasa e Blanco50, demonstrou a eficácia do quadrado lombar em 

promover analgesia em pacientes submetidos à cirurgia para correção de 

fratura de colo do fêmur, pois os pacientes que receberam o bloqueio do 

QL tiveram menores escores de dor e menor consumo de opioide no pós-

operatório.  

O bloqueio anterior do quadrado lombar, também, reduziu 

significativamente a dor em pacientes submetidos à ressecção hepática 

aberta em estudo realizado por Zhu et al.51.  

 

Após o início de nossa pesquisa foi publicada revisão sistemática por 

Jin et al.71, mostrando que o bloqueio do QL reduziu significativamente o 

consumo de opioide, em cesarianas e cirurgias renais. Da mesma forma, 

Graça et al.52, observaram que o bloqueio do QL, em nefrectomia 

laparoscópica, reduziu o consumo de opioide nos pós-operatórios. A 
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abordagem de bloqueio do QL posterior, em cirurgia ovariana, via 

laparoscópica, constatou que todos os pacientes apresentaram perda 

sensorial entre T8 e L1 e, mais da metade, apresentaram bloqueio até T7-

1153. 

 

Como mostrado nos estudos citados, o bloqueio do quadrado lombar 

foi eficiente em reduzir os escores de dor e o consumo de opioide em 

cirurgias hepáticas e renais, cujas aferências sensoriais são 

respectivamente: T5-T12 e T8-L172; bem como em cirurgias do quadril que 

é inervado plexo lombar e sacral, oriundo de L2-S373. Certamente, a 

dispersão do bloqueio do QL pode se estender para cirurgias uterinas, cuja 

inervação ocorre pelo plexo útero-vaginal que se origina de T12–L274, o 

que explicaria a eficácia do bloqueio do QL observada no presente estudo. 

Nossos dados mostram, assim como Blanco et al.28, que o bloqueio 

do QL posterior reduz os escores de dor em pacientes submetidos à 

cesariana. Esses achados são consistentes com analgesia somática do sítio 

cirúrgico, nos dermátomos T12‐L2. Uma perda de força muscular em 

membros inferiores foi relatada com o TAP block, o qual é muito 

semelhante ao bloqueio do QL lateral75,76. Isso reforça ainda mais a 

possibilidade de que os ramos do plexo lombar possam estar envolvidos 

pelo anestésico local através do bloqueio do QL.77 

 

Alguns estudos tentaram associar o bloqueio do QL e a morfina 

intratecal para avaliar se havia ou não benefício na união dessas duas 

técnicas para analgesia pós-cesariana, porém, sobre essa associação, não se 

chegou a um consenso. 
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Estudo publicado por  Irwin et al.36, com 86 pacientes submetidas à 

cesariana tinha objetivo de avaliar a eficácia do bloqueio do quadrado 

lombar, como parte de um regime analgésico multimodal, incluindo a 

morfina intratecal. Porém, os autores observaram que o bloqueio bilateral 

do quadrado lombar, em pacientes que haviam recebido morfina intratecal, 

não reduziu o consumo de morfina, em 24 horas, após a cesariana. 

 

Não avaliamos o grau de satisfação das pacientes em relação à 

técnica anestésica, porém observamos redução nos escores de dor nas 

pacientes submetidas ao bloqueio do QL, bem como a ausência de efeitos 

colaterais que são bastante incômodos no pós-operatório como náuseas, 

vômitos e prurido. Em série de três casos publicada por Sebbag et al.40, o 

efeito analgésico do bloqueio do QL, após a cesariana, foi avaliado 

satisfatoriamente em puérperas, submetidas à raquianestesia com morfina 

associada ao bloqueio deste músculo. Os autores não observaram consumo 

adicional de opioide, durante as primeiras 24 horas, após o bloqueio e 

verificaram que a escala de avaliação numérica de dor foi inferior a 6, nas 

primeiras 24 horas, concluindo que o bloqueio do quadrado lombar pode 

ser um adjuvante promissor para analgesia pós-cesariana.  

É válido ressaltar que os autores não avaliaram a presença de efeitos 

colaterais relacionados aos opioides como náuseas, vômitos e prurido. Esse 

estudo e o já citado,  realizado por  Irwin et al.36 , que também analisou a  

associação do bloqueio do QL com raquianestesia, não mostrou benefícios 

evidentes dessa associação. 

  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Irwin%2C+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Irwin%2C+R
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Recentemente, a revisão sistemática publicada por Xu et al.48 reuniu 

12 estudos clínicos controlados, randomizados, em pacientes submetidas à 

cesariana, totalizando 904 pacientes. Os estudos compararam o bloqueio do 

quadrado lombar com placebo, com outros bloqueios de nervos e, em dois 

trabalhos, houve comparação com a morfina intratecal. Não houve 

evidência da superioridade analgésica do bloqueio do quadrado lombar, 

quando comparado à morfina intratecal.  

 

O efeito analgésico no pós-operatório do bloqueio do quadrado 

lombar foi observado, quando o mesmo foi comparado com o placebo, ou 

com outros bloqueios de nervos. Um dos estudos sugeriu que o bloqueio do 

quadrado lombar associado à morfina não é mais efetivo que a morfina 

sozinha. Estudos clínicos citados nesta revisão sistemática reportaram que a 

extensão do bloqueio sensorial do QL variou, de acordo com a abordagem 

utilizada. As limitações dessa revisão sistemática consistiram no fato dos 

estudos terem usado concentrações e volumes diferentes de anestésicos 

locais para a realização do bloqueio do QL. 

 

Uma alternativa para aumentar o tempo de duração do bloqueio e 

viabilizar analgesia pós-cesariana, livre de opioide49, seria o uso de 

cateteres no bloqueio do QL, associado a regime analgésico multimodal. O 

bloqueio do QL tem diminuído o consumo de opioides, mas devido à 

duração limitada, tem vantagem mínima sobre a morfina intratecal, 

segundo Hernandez et al.49. Para sanar tal problema, no local do bloqueio 

do QL, estes autores instalaram cateter para infusão contínua de 

ropivacaína no pós-operatório de cesariana, em caso relatado por eles. 

Descrevem não ter havido consumo de opioide no pós-operatório e que o 
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escore de dor máximo, avaliado pela escala analógica visual de dor, foi 

três.   

Conforme mostrado na tabela 7, as pacientes de ambos os grupos QL 

e M de nossa pesquisa apresentaram-se cooperativas, orientadas e 

tranquilas. Não houve, portanto, diferença entre os grupos quanto ao escore 

de sedação.  

O bloqueio residual, como descrito na tabela 8, foi observado em 

apenas uma paciente do grupo QL, e permaneceu por 12h após a cesariana. 

Kang et al.17 também descreveram essa situação em duas pacientes 

submetidas ao bloqueio do QL. A nossa hipótese é de que,  nessa paciente 

tenha ocorrido dispersão posterior do anestésico local, o qual deve ter-se 

concentrado entre o quadrado lombar e a região anterior do músculo psoas 

maior. E, dessa forma, o bloqueio do quadrado lombar comportou-se como 

tipo 3. Essa complicação, bloqueio residual, foi  relatada nessa abordagem 

do bloqueio do QL.  

O bloqueio do QL, tipo 3, também pode bloquear as raízes do plexo 

lombar57. Teoricamente, a disseminação para o plexo lombar pode causar 

fraqueza nos músculos psoas, ilíaco e quadríceps, conforme descrito em 

relato de caso78. Além disso, torna-se difícil garantir a disseminação do 

anestésico no bloqueio do QL, tipo 2, mesmo na presença de injeção 

precisa, uma vez que a configuração anatômica do tecido conjuntivo e a 

relativa resistência ao fluxo da injeção permanecem desconhecidas, em  

cadáver, ou no próprio paciente57. 
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Em nosso estudo, as pacientes que receberam o bloqueio do QL, 

além de obterem menores escores de dor, não apresentaram os efeitos 

colaterais indesejáveis associados à morfina intratecal como náuseas, 

vômitos, prurido e depressão respiratória.  

Conforme observado na tabela 9, a incidência de prurido foi 

significativamente maior no grupo morfina e nenhuma paciente do grupo 

QL apresentou esse sintoma. A incidência de prurido nas pacientes do 

grupo morfina em 1h, 2h, 4h, 6h, 12h, 24h e 48h do pós-operatório foi 

respectivamente: 25%; 62,5%; 50%; 43,8%; 68,8%; 25% e 12,5%. O efeito 

colateral mais comum dos opioides intratecais e epidurais é o prurido79. 

Pode ser generalizado, porém é mais provável que esteja localizada na face, 

pescoço ou parte superior do tórax79.  

 

Estudo realizado sobre efeitos colaterais dos opioides intratecais e 

peridurais mostrou que a incidência de prurido varia amplamente, de 0 a 

100%.79 A incidência pode ou não estar relacionada à dose de opioide 

administrada, a qual pode ser maior quando a via intratecal é utilizada e 

menor após doses subsequentes80. O prurido geralmente ocorre algumas 

horas, após a administração do opioide e pode preceder o início da 

antinocicepção79. É mais provável que ocorra em pacientes obstétricas 

devido a interação do estrogênio com os receptores opióides80.  

Embora os opioides possam liberar histamina dos mastócitos, esse 

não parece ser o mecanismo subjacente ao prurido. O mecanismo de ação 

talvez esteja relacionado à migração cefálica do fármaco no líquido 

cefalorraquidiano e, subsequente, interação com o núcleo do trigêmeo, 

onde os receptores opioides estão presentes, localizado superficialmente na 
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medula79. De fato, a localização mais comum do prurido é nas áreas faciais 

inervadas pelo trigêmeo80. 

 

 A incidência de náuseas e vômitos no pós-operatório foi 

significativamente maior no grupo morfina, como descrito na tabela 9. As 

pacientes do grupo QL não apresentaram náuseas e vômitos em nenhum 

momento, enquanto umas pacientes do grupo morfina apresentaram 

náuseas, na maior parte do período em que foram avaliadas. Esses 

resultados estão de acordo com os obtidos por Salama26.  

Em nosso estudo observamos que a incidência de náuseas e vômitos 

no grupo morfina 1h, 2h, 6h, 12h e 24h, após a cesariana foi, 

respectivamente, 18,8%; 12,6%, 18,8%; 25,1%; 12,6%. Estudo realizado79 

revelou que a incidência de náusea e vômito, após injeção de opióides 

intratecais e epidurais, é de aproximadamente 30%.  

Segundo metanálise81 realizada em pacientes submetidas à cesariana, 

com injeção de morfina intratecal, em diferentes doses, a incidência de 

náuseas e vômitos variou entre 24-52%, observou-se aumento dessa 

incidência com doses mais elevadas de morfina.  

O mecanismo de ação de náuseas e vômitos está relacionado à 

atuação dos opioides, na zona de gatilho dos quimiorreceptores, na área 

postrema do bulbo82. A diminuição do esvaziamento gástrico produzido 

pelos opioides pode contribuir para o aumento de náuseas e vômitos79.  

 Conforme demonstrado nas tabelas 10, 11, 12, 13 e 14, as pacientes 

de ambos os grupos apresentaram parâmetros hemodinâmicos semelhantes, 

pois não houve diferença entre os grupos quanto à frequência cardíaca, 

frequência respiratória, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica 

e saturação de oxigênio. 
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Em relação à retenção urinária, conforme descrito na Tabela 9, uma 

quantidade maior de pacientes do grupo morfina apresentou retenção 

urinária, enquanto apenas uma paciente do grupo quadrado lombar 

apresentou esse sintoma; porém, essa diferença não foi  estatisticamente 

significativa. Em relação ao grupo morfina, 6,3% das pacientes 

apresentaram retenção urinária nas 4h e 48h  do pós-operatório, 25% 

apresentaram esse sintoma nas 6h, 12h e 24 h, após o procedimento. 

Segundo estudo79em pacientes que receberam morfina intratecal e epidural, 

a incidência de retenção urinária variou amplamente de 0 a 80%. O 

mecanismo subjacente a esse efeito colateral, não é relacionado à absorção 

sistêmica do medicamento, é mais comum após injeção intratecal que após 

administração intravenosa ou intramuscular79.  

 

O mecanismo pelo qual os opioides causam retenção urinária ainda 

não foi completamente entendido83. A administração intratecal de morfina 

causa supressão dose-dependente da contratilidade do detrusor e 

diminuição da sensação de urgência83. Provavelmente, a morfina intratecal 

ou epidural age em receptores opioides localizados na medula espinhal 

sacral, inibindo o sistema nervoso parassimpático, causando relaxamento 

dos músculos detrusores da bexiga e aumentando a capacidade máxima 

desse órgão, levando a retenção urinária79. 

  

Não houve registro de depressão respiratória em nenhuma paciente 

do nosso estudo, conforme observado na Tabela 15. Estudo retrospectivo 

de incidência de depressão respiratória, em cesariana, revelou que 0,26% 

das pacientes apresentaram esse efeito colateral, após 24 horas da 

administração de morfina intratecal84. Os opioides podem causar depressão 
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respiratória dose-dependente, através de ação direta em receptores 

presentes no centro respiratório do tronco encefálico85.  

A frequência respiratória diminui drasticamente, após superdosagem 

de opoides85. Há maior redução na frequência respiratória que no volume 

corrente85. Pacientes obstétricas parecem apresentar menor risco de 

depressão respiratória, talvez por causa do aumento da concentração 

sanguínea de progesterona, um estimulante do sistema respiratório79. 

 

Conforme descrito na Tabela 16, uma paciente do grupo morfina e 

uma paciente do grupo QL apresentaram complicações. Uma paciente do 

grupo M apresentou reação alérgica importante no intra-operatório: prurido 

intenso, rush cutâneo, obstrução nasal, rouquidão, dispneia, edema de 

pálpebras e de lábio inferior. Porém não se observou queda da saturação 

arterial e nem instabilidade hemodinâmica, após ser medicada, a paciente 

apresentou melhora do quadro.  

No intra-operatório são administradas várias drogas, assim não temos 

como afirmar se essa reação foi devido à morfina ou a outras medicações. 

As reações alérgicas verdadeiras e as reações anafilactóides sistêmicas, 

associadas aos opioides são raras, mais comumente podem acontecer 

reações locais causadas por conservantes ou histamina86. Uma paciente do 

grupo quadrado lombar apresentou lipotímia, ao levantar-se do leito, e 

parestesia em região bilateral do quadril. A parestesia em quadril ocorreu 

devido à presença de bloqueio residual, já descrito anteriormente. 

  

A guisa de conclusão dessas discussões, destacamos o fato de 

estudarmos grupos homogêneos de pacientes, identificadas nos grupos 
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Quadrado Lombar (QL) e Morfina (M), e de dispormos de um mesmo 

pesquisador para realizar todos os bloqueios do quadrado lombar 

O bloqueio do QL é de fácil execução, nossos resultados 

demonstraram que ele deve ser visto como possibilidade de garantir efeito 

analgésico bom por, no mínimo, 48 horas, além de submeter as pacientes a 

muitos poucos efeitos colaterais.  

 Nosso estudo teve algumas limitações, por exemplo, as pacientes 

obesas, com IMC ≥35 kg/m2 tiveram que ser excluídas do estudo para 

garantir que os grupos de pacientes seriam semelhantes. Portanto, 

investigações adicionais do bloqueio do QL, nessa categoria de pacientes, 

são recomendadas para avaliar sua eficácia, bem como, as dificuldades em 

realizá-lo. 

 Os escores de dor foram avaliados apenas com as pacientes em 

repouso. Não avaliamos os escores de dor em movimento. 

 A dose ideal de anestésico local para o de bloqueio do quadrado 

lombar ainda não foi determinada e nosso estudo não conseguiu revelar 

dados sobre a dose ideal.  

 Também, não foi possível instalar uma bomba de analgesia 

controlada pela paciente devido à infraestrutura da instituição. Apesar de 

ser importante, esse contratempo não afetou o andamento nem os 

resultados a que chegamos, permitindo-nos prosseguir com a pesquisa.  

Os níveis de dermátomos bloqueados não foram avaliados 

imediatamente após o bloqueio do QL, devido aos efeitos residuais da 

raquianestesia. Para avaliar os efeitos analgésicos do bloqueio do bloqueio 

do QL, observamos o escore de dor e o consumo de morfina e tramadol.  
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 As pacientes foram randomizadas, mas não foi possível duplo-

cegamento devido ao fato de as pacientes terem sido alocadas em dois 

grupos para serem submetidas às duas técincas anestésicas que objetivamos 

comparar.  

Não houve grupo placebo, em função de na literatura disponível já 

ter sido mostrada a superioridade do bloqueio do quadrado lombar, em 

relação ao placebo e da morfina intrarecal, em relação ao placebo. 

 Perguntas acerca da dose ideal, volume, tempo de bloqueio, 

utilização de cateteres e adjuvantes (como a dexmedetomidina), tipo de 

bloqueio mais eficaz (QL tipo 2 , tipo 3 ou asssociação de ambos) ainda 

precisam ser respondidas. 

 Designamos o consumo de opioide como critério para comparar a 

efetividade do bloqueio do QL e a injeção de morfina intratecal em 

promover analgesia no pós-operatório de cesariana. Porém,  ao analisarmos 

os dados, percebemos que o escore de dor é um parâmetro, o qual reflete 

melhor a efetividade em promover analgesia no pós-operatório de cesariana 

do que o consumo de opioide. Essa análise se justifica, uma vez que 

pacientes pertencentes à determinada classificação,  nos escores de dor 

leve, moderado e intenso, recebem  uma dose de opioide estabelecida pelo 

protocolo de analgesia da nossa instituição, a UNIFESP. Não obstante, 

dentro de uma mesma classificação de escores de dor, as pacientes 

experimentaram sensações de dor diferentes e receberam a mesma dose de 

opioide. 
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Observamos que, tanto o bloqueio do quadrado lombar quanto a morfina 

intratecal, são eficazes em promover analgesia para cesariana, uma vez que a 

maioria das pacientes, de ambos os grupos, não fez uso de morfina, nem de 

tramadol durante as 48 horas do pós-operatório e não houve diferença entre os 

grupos, quanto ao consumo de morfina e tramadol. 

As pacientes submetidas ao bloqueio do quadrado lombar apresentaram 

menores escores de dor, no pós-operatório, em todos os períodos de tempo 

avaliados.  

Os parâmetros de frequência cardíaca, frequência respiratória, níveis de 

saturação de oxigênio, valores de pressão arterial não-invasiva e níveis de escore 

de sedação foram semelhantes entre os grupos. Bloqueio residual foi observado 

em apenas uma paciente do grupo QL. 

E, por fim, sintomas como prurido, náuseas e vômitos foram 

significativamente maiores nas pacientes do grupo morfina. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(GRUPO QUADRADO LOMBAR) 

O Serviço de Anestesiologia do Hospital São Paulo da Disciplina de 

Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva da Universidade Federal de São 

Paulo – Escola Paulista de Medicina tem como um de seus objetivos 

comparar a efetividade dos bloqueios do quadrado lombar e injeção de 

morfina intratecal em promover analgesia no pós-operatório de cesariana, 

mediante a mensuração do consumo total de morfina em intervalos pré-

determinados após a cirurgia (1, 2, 4, 6, 12, 24 e 48h). 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação 

voluntária neste estudo.  

A Sra., após a punção de uma veia periférica que será utilizada para 

infusões de soro e medicamentos durante a sua cirurgia, será submetida à 

raquianestesia, conforme a rotina do Serviço de Anestesiologia. A anestesia 

consiste em puncionar a região lombar da coluna para administração de 

anestésico com o intuito de promover analgesia durante o parto cesariano. 

No final da cirurgia, a senhora será submetida ao bloqueio do músculo 

quadrado lombar guiado por ultrassom que consiste na injeção de anestésico 

em um músculo na região lombar que promoverá analgesia. Ao chegar à sala 

de recuperação da anestesia, será instalado um equipamento conectado com 

o soro, chamado bomba de analgesia controlada pelo paciente (bomba de 

PCA) em que será feita administração de morfina sempre que a paciente 

sentir dor e apertar o botão do equipamento. 

Desta maneira, convidamos você, a participar deste estudo. A partir do 

momento de sua autorização, você receberá todos os cuidados empregados 

de forma rotineira para um procedimento anestésico. Não serão registrados 

dados do prontuário médico. Para avaliação da anestesia será avaliado o 

consumo de morfina total em intervalos pré-determinados (1, 2, 4, 6, 12, 24 

e 48 h) após a cirurgia, a demanda de morfina pela bomba de PCA, alívio da 

dor, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio e 

pressão arterial não-invasiva. Analgesia regular e suplementar, bloqueio 

residual, escore de sedação (escala de Ransey), prurido (0=nenhum, 

1=suave, 2=moderado, 3=severo), náusea (0=nenhum, 1=suave, 

2=moderado, 3=severo ou vomitando) e outras complicações serão 

documentadas. Os riscos de tais procedimentos são mínimos, não havendo 

complicações que possam interferir com a sua atividade física ou intelectual 

de rotina. 

Em qualquer etapa do estudo você ou seu responsável poderão obter 
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informações, ou esclarecer dúvidas com os profissionais responsáveis pela 

pesquisa. A pesquisadora principal será a Dra. Karoline Moura de Araújo, 

cujo telefone para contato é (11) 98725-4993; que pode ser encontrada no 

seguinte local: Disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva do 

Hospital São Paulo, Rua Botucatu, 572, 5° andar, ou pelo telefone 5576-

4069. Em caso de alguma dúvida ou necessidade de esclarecimento sobre a 

ética da pesquisa, você (ou seu familiar) poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (CEP), Rua Botucatu, 572 – 1° 

andar – cj. 14, telefone (11) 5571-1062, fax: (11) 5539-7162 – e-mail: 

cepunifesp@epm.br. 
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Participação voluntária 

A sua decisão de participar deste estudo clínico é completamente 

voluntária. É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer 

momento, deixando de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 

continuidade do tratamento nesta instituição. Para isso, deve-se entrar em 

contato com um dos pesquisadores conforme contato exposto acima.  

 

Confidencialidade  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros 

pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum, garantindo-se 

assim o direito a confidencialidade.  

A partir de sua inclusão no banco de dados do estudo, você será 

identificado somente por número de registro, não havendo acesso às 

informações em seu nome.  

As informações e atualizações de dados estarão disponíveis a você ou 

seu responsável através do contato com os pesquisadores, a qualquer 

momento e de acordo com os dados de conhecimento do pesquisador.  

 

Despesas e compensações  

Não haverá despesas para você, seus familiares ou qualquer 

participante do estudo. Não haverá também compensações financeiras 

relacionadas à participação.  

Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos 

propostos neste estudo (nexo causal comprovado), você terá o direito a 

tratamento médico nesta Instituição, bem como as indenizações legalmente 

estabelecidas.  

 

 

Utilização das informações  

As informações geradas pelo estudo serão utilizadas em publicações 

de revistas médicas e apresentações em eventos científicos, com o objetivo 

de expandir os conhecimentos sobre a técnica anestésica aqui empregada. Os 

dados obtidos serão utilizados somente neste estudo que lhes é apresentado.  
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Declaração voluntária de entendimento e anuência 

 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das 

informações que li ou que me foram lidas, descrevendo o estudo 

“Comparação entre Bloqueio do Quadrado Lombar e morfina intratecal 

para analgesia pós-operatória em cesariana”.  

 

Eu discuti com o Dr. (a) ____________________________________ 

sobre a minha decisão em participar deste estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro, também, que minha participação é isenta de 

despesas ou compensações financeiras e que tenho garantia de acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário por qualquer dano causado pelo 

protocolo.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 

o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu tratamento neste serviço.  

 

 

Data ____/_____/_____   ____________________________________  

      Assinatura da paciente / representante legal  

 

 

Data ____/_____/_____   ____________________________________    

        Assinatura da testemunha  

 

 

Declaro que obtive de forma voluntária e apropriada o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste paciente para a participação neste estudo.  

 

 

Data ____/_____/_____   ____________________________________    

                                                       Assinatura do responsável pelo estudo 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(GRUPO MORFINA) 

 

O Serviço de Anestesiologia do Hospital São Paulo da Disciplina de 

Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva da Universidade Federal de São 

Paulo – Escola Paulista de Medicina tem como um de seus objetivos 

comparar a efetividade dos bloqueios do quadrado lombar e injeção de 

morfina intratecal em promover analgesia no pós-operatório de cesariana, 

mediante a mensuração do consumo total de morfina em intervalos pré-

determinados após a cirurgia (1, 2, 4, 6, 12, 24 e 48h). 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação 

voluntária neste estudo.  

A Sra., após a punção de uma veia periférica, que será utilizada para 

infusões de soro e medicamentos durante a sua cirurgia, será submetida à 

raquianestesia, conforme a rotina do Serviço de Anestesiologia. A anestesia 

consiste em puncionar a região lombar da coluna para administração de 

anestésico com o intuito de promover analgesia durante o parto cesariano. 

Ao chegar à sala de recuperação da anestesia, será instalado um equipamento 

conectado com o soro, chamado bomba de analgesia controlada pelo 

paciente (bomba de PCA) em que será feita administração de morfina 

sempre que a paciente sentir dor e apertar o botão do equipamento. 

Desta maneira, convidamos você, a participar deste estudo. A partir do 

momento de sua autorização, você receberá todos os cuidados empregados 

de forma rotineira para um procedimento anestésico. Não serão registrados 

dados do prontuário médico. Para avaliação da anestesia será avaliado o 

consumo de morfina total em intervalos pré-determinados (1, 2, 4, 6, 12, 24 

e 48 h) após a cirurgia, a demanda de morfina pela bomba de PCA, alívio da 

dor, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio e 

pressão arterial não-invasiva. Analgesia regular e suplementar, bloqueio 

residual, escore de sedação (escala de Ransey), prurido (0=nenhum, 

1=suave, 2=moderado, 3=severo), náusea (0=nenhum, 1=suave, 

2=moderado, 3=severo ou vomitando) e outras complicações serão 

documentadas. Os riscos de tais procedimentos são mínimos, não havendo 

complicações que possam interferir com a sua atividade física ou intelectual 

de rotina. 

Em qualquer etapa do estudo, você ou seu responsável poderão obter 

informações, ou esclarecer dúvidas com os profissionais responsáveis pela 

pesquisa. A pesquisadora principal será a Dra. Karoline Moura de Araújo, 

cujo telefone para contato é (11) 98725-4993; que pode ser encontrada no 

seguinte local: Disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva do 
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Hospital São Paulo, Rua Botucatu, 572, 5° andar, ou pelo telefone 5576-

4069. Em caso de alguma dúvida ou necessidade de esclarecimento sobre a 

ética da pesquisa, você (ou seu familiar) poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (CEP), Rua Botucatu, 572 – 1° 

andar – cj. 14, telefone 5571-1062, fax: 5539-7162 – e-mail: 

cepunifesp@epm.br. 
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Participação Voluntária  

A sua decisão de participar deste estudo clínico é completamente 

voluntária. É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer 

momento, deixando de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 

continuidade do tratamento nesta instituição. Para isso, deve-se entrar em 

contato com um dos pesquisadores conforme contato exposto acima.  

 

Confidencialidade  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros 

pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum, garantindo-se 

assim o direito a confidencialidade.  

A partir de sua inclusão no banco de dados do estudo, você será 

identificado somente por número de registro, não havendo acesso às 

informações em seu nome.  

As informações e atualizações de dados estarão disponíveis a você ou 

seu responsável através do contato com os pesquisadores, a qualquer 

momento e de acordo com os dados de conhecimento do pesquisador.  

 

Despesas e compensações 

Não haverá despesas para você, seus familiares ou qualquer 

participante do estudo. Não haverá também compensações financeiras 

relacionadas à participação.  

Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos 

propostos neste estudo (nexo causal comprovado), você terá o direito a 

tratamento médico nesta Instituição, bem como as indenizações legalmente 

estabelecidas.  

 

Utilização das informações 

As informações geradas pelo estudo serão utilizadas em publicações 

de revistas médicas e apresentações em eventos científicos, com o objetivo 

de expandir os conhecimentos sobre a técnica anestésica aqui empregada. Os 

dados obtidos serão utilizados somente neste estudo que lhes é apresentado.  
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Declaração voluntária de entendimento e anuência 

 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das 

informações que li ou que me foram lidas, descrevendo o estudo 

“Comparação entre Bloqueio do Quadrado Lombar e morfina intratecal 

para analgesia pós-operatória em cesariana”.  

 

Eu discuti com o Dr. (a) ___________________________________ 

sobre a minha decisão em participar deste estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro, também, que minha participação é isenta de 

despesas ou compensações financeiras e que tenho garantia de acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário por qualquer dano causado pelo 

protocolo.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 

o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu tratamento neste serviço.  

 

 

Data ____/_____/_____   ___________________________________   

      Assinatura da paciente / representante legal  

 

 

Data ____/_____/_____   ___________________________________    

                                                                 Assinatura da testemunha  

 

 

 

 

Declaro que obtive de forma voluntária e apropriada o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste paciente para a participação neste estudo.  

 

 

Data ____/_____/_____   ____________________________________    

                                                        Assinatura do responsável pelo estudo 
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FICHA DE COLETA DE DADOS 

FICHA Nº _______ 

 

PROJETO: “Comparação entre Bloqueio do Quadrado Lombar e  

                 morfina intratecal para analgesia pós-operatória em cesariana” 

Nome: __________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/____/______ 

Registro Hospitalar: _______   Leito: ______  Idade:  _______ ASA: _____  

Peso:_____    Altura:________  Idade gestacional:________________ 

Cesáreas prévias? __________      Quantas cesárias prévias? ____________ 

Grupo:  (  ) Quadrado lombar   (  ) Morfina intratecal 

Tempo 

pós-

cesariana 

Consumo 

de 

morfina 

(mg) 

Escore 

de dor 

(0-10) 

Escore 

de 

sedação  

(0-6) 

Bloqueio 

residual 

(sim/não)  

qual nível? 

Prurido 

(0-3) 

Náuseas 

(0-3) 

1H       

2H       

4H       

6H       

12H       

24H       

48H       

 

Tempo 

pós-

cesariana 

Fc 

(bpm) 

Fr 

(ipm) 
Pa 

(mmhg) 

SatO2 

(%) 

Retenção 

urinária 

(sim/não) 

Depressão 

respiratória 

(sim/não) 

Outras 

complicações 

1H        

2H        

4H        

6H        

12H        

24H        

48H        
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ESCORE DE DOR: Escala Visual Analógica (0-10) 

 

 
 

Intensidade = ____ 

 

ESCORE DE SEDAÇÃO DE RAMSEY (0-6) 

GRAU 1 = Paciente ansioso, agitado 

GRAU 2 = Paciente cooperativo, orientado, tranquilo 

GRAU 3 = Paciente sonolento, atento aos comandos. 

GRAU 4 = Paciente dormindo, responde rapidamente ao estímulo glabelar 

                  ou ao estímulo sonoro vigoroso 

GRAU 5 = Paciente dormindo, responde lentamente ao estímulo glabelar  

                  ou ao estímulo sonoro vigoroso 

GRAU 6 = Paciente dormindo, sem resposta 

 

PRURIDO (0-3) 

0= nenhum 

1= suave 

2= moderado 

3= severo 

 

 NÁUSEAS (0-3) 

0= nenhum 

1=suave 

2=moderado 

3=severo ou vomitando 

 

 

 

Data: ___/___/___/ 

 

__________________________ 

Assinatura e carimbo do médico 
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CARTA DE SUBMISSÃO DO ARTIGO 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The effective management of postoperative pain is 

highly important as it facilitates early recovery, ambulation, and 

breastfeeding, allowing mothers to provide better care to their newborns. 

Moreover, it helps preventing venous thromboembolism and respiratory 

complications, decreasing hospital stay. OBJECTIVE: To compare the 

efficacy of quadratus lumborum (QL) block and intrathecal morphine (M) 

for post-cesarean delivery analgesia. METHODS: Thirty-one pregnant 

women with 37 weeks or more of gestation submitted to elective cesarean 

section were included in the study. They were randomly allocated to either 

the QL group (12.5 mg 0.5% bupivacaine for spinal anesthesia and 0.3 ml / 

kg 0.2% bupivacaine for QL block) or the M group (12.5 mg bupivacaine 

0.5% and 100 mcg of morphine in spinal anesthesia). The visual analog 

scale of pain, consumption of morphine and tramadol for pain relief in 48 

hours, and side effects were recorded. RESULTS: Median pain score and / 

or pain variation were higher in the morphine group than in the QL group 

(p = 0.02). There was no significant difference in the consumption of 

morphine or tramadol between groups over time. Side effects such as 

pruritus, nausea and vomiting were observed only in the morphine group. 

CONCLUSION: QL block and intrathecal morphine are effective for 

analgesia after cesarean section. Patients undergoing QL block had lower 

postoperative pain scores without the undesirable side effects of opioids 

such as nausea, vomiting and pruritus. 

 

KEY WORDS: quadratus lumborum block, cesarean section, analgesia, 

intrathecal morphine. 
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INTRODUCTION 

Cesarean section is the most frequently performed surgical procedure 

in obstetrics, accounting for 15% of births worldwide1. During the 

postoperative period, approximately 1 of 5 women experience acute pain2. 

The effective management of postoperative pain is highly important as it 

facilitates early recovery, ambulation, and breastfeeding, allowing mothers 

to provide better care to their newborns3,4. Moreover, it helps preventing 

venous thromboembolism5, and respiratory complications, decreasing 

hospital stay6. In addition to these benefits, an adequate management of 

acute postcesarean pain is associated with a threefold decrease in the risk of 

postpartum depression7 and development of chronic pelvic pain8,9. 

Morphine has been widely used for postoperative pain relief, due to its 

favorable pharmacokinetic profile, ease of administration during spinal 

block and low cost10,11. However, the use of opioids is associated with 

undesirable side effects such as nausea, vomiting, pruritus, and urinary 

retention, which can reduce patient satisfaction. Furthermore, the fact that 

morphine may produce severe maternal respiratory depression underscores 

the importance of investigating alternative opioid-free analgesia 

approaches12,13. 

The blockade of peripheral nerves for analgesia of the abdominal wall 

after surgery has become more frequent, especially with the development 

of ultrasound technology14,15.  

Quadratus lumborum (QL) block   is a technique used to inject local 

anesthetic in the posterior abdominal wall around the quadratus lumborum 

muscle to anesthetize the thoracolumbar nerves16. It can provide somatic as 

well as visceral analgesia due to its paravertebral spread17,18. According to a 

systematic review by Jin et al.19, QL block significantly reduces opioid 

requirement in cesarean delivery and in renal surgery.  Similarly, Graça et 
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al.20 have reported a reduction in postoperative opioid consumption with 

the use of QL block in laparoscopic nephrectomy, while Zhu et al.22 have 

found that anterior QL block significantly alleviated pain in patients 

undergoing open liver resection.  

The objective of this study was to compare the efficacy of QL block 

and intrathecal morphine (M) for post-cesarean delivery analgesia by 

measuring morphine/tramadol consumption during the first 48 hours after 

surgery. 
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MATERIALS AND METHODS 

 

STUDY DESIGN AND SETTING  

This randomized clinical trial registered at the Brazilian Clinical 

Trials Registry (RBR-5RHP9J), and approved by the Research Ethics 

Committee of the Federal University of São Paulo – UNIFESP 

(CEP/UNIFESP.CAAE:83549817.3.0000.5505), was conducted at the São 

Paulo Hospital, Federal University of São Paulo.   

 

INCLUSION AND EXCLUSION CRITERIA 

Inclusion criteria for this study were as follows: pregnant women aged  

above 18 years with gestational age of at least 37 weeks, normal singleton 

pregnancy, physical status classified according to the American Society of 

Anesthesiologists as ASAII (mild systemic disease without functional 

limitations), and ASA III (mild systemic disease with functional 

limitations), elective cesarean section performed under spinal anesthesia at 

the Obstetric Center of Paulista Medical School between June 2019 and 

December 2019. 

Exclusion criteria: inability to understand or provide a verbal self-

report of pain on a scale, congenital or acquired coagulation disorders, 

allergy to local anesthetics, anatomical disorders of the spine leading to 

neuraxial block failure, BMI>35, and local infection.  

 

SAMPLE SIZE 

Considering total postoperative morphine consumption as 

significantly lower in the QL block group than in the M group, as reported 

by Salama et al., and assuming a statistical power of 99% at a significance 

level of 0.1%, a sample size of 13 participants in each group was estimated 
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to be enough to compare efficacy between QL block and M for post-

cesarean delivery analgesia on the basis of total postoperative morphine 

consumption 

 

PATIENT SELECTION 

 Eligible parturients were invited to participate by the study 

anesthesiologists (two) during the pre-anesthetic visit. 

 Study participants were randomly allocated into two groups:  Group 

M (spinal anesthesia with bupivacaine and morphine), and Group QL 

(spinal anestesia with bupivacaine + QL block). The randomization was 

performed using software available at http://github.com/Gear61/Random-

Number-Generator (v. 2015). 

 

 

STUDY TEAM AND PROCEDURES 

 

ANESTHESIOLOGISTS: 

Study procedures were performed by two anesthesiologists. 

“Anesthesiologist One” (AO) conducted randomization, filled the syringes 

with the study medication, and performed QL. AO is a specialist in 

regional anesthesia, with five years of experience in regional blocks. 

“Anesthesiologist Two” (AT) administered spinal anesthesia and carried 

out the assessment of postoperative pain. AT was blind to patient 

allocation. 

 

 

 

 

http://github.com/Gear61/Random-Number-Generator
http://github.com/Gear61/Random-Number-Generator
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MEDICATION: 

Both groups received 12.5 mg of 0.5% hyperbaric bupivacaine for spinal 

anesthesia. To group M, 100 mcg of morphine was added to the syringe 

containing bupivacaine.        

Bilateral QL block was performed by injecting 0.3 mL/kg of 0.2% 

bupivacaine on each side. 

 

PROCEDURES: 

 Spinal anesthesia was performed in the sitting position at vertebral 

levels L3-L4 or L4-L5, using a 27-gauge pencil point needle as per the 

standard hospital protocol. After surgery, AT left the operating room to 

return one hour later in order to reevaluate the patient. 

 In the QL group, bilateral US-guided QL block was performed by 

AO using a Sonosite M-Turbo R System with HFL 38x, 5-8 MHz convex 

transducer (Sonosite, Bothell, WA USA). With the patient in the lateral 

decubitus position, the transducer was placed at antero-superior iliac spine 

level and advanced cranially to visualize the three abdominal muscle 

layers. The external oblique muscle was followed laterally until its 

posterior border was visualized with the internal oblique muscle 

underneath, like a roof over the quadratus lumborum muscle. The 

transducer was directed downwards to identify the middle layer of the 

thoracolumbar fascia as a bright hyperechoic line.  

After antisepsis of the anterior abdominal wall with alcoholic 

chlorhexidine, a 22G x 100 mm needle (AEQ2250, BMD Group, Venezia, 

Italy) was inserted in-plane from the anterolateral to the posteromedial 

direction, at an angle of 45 degrees to the skin for the injection of 

bupivacaine. Ql block performance took approximately 5 minutes. 
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POSTOPERATIVE PAIN EVALUATION  

 Postoperative analgesia for all patients consisted of dipirone 1g every 

6 hours, and ketoprofen 100 mg every 12 hours, both IV. As per the 

hospital protocol, all patients could request postoperative rescue analgesia 

at any time during the postoperative period. The drugs used for pain relief 

were either tramadol (100 mg, iv) for moderate pain (score 4-6), or 

morphine (4 mg, iv) administered 30 minutes after tramadol for severe 

pain (score 7-10) or no pain improvement.  

AT evaluated the following parameters in all patients: pain scores 

using the Visual Analog Scale (1-10), consumption of morphine / tramadol 

(mg), heart rate (bpm), respiratory rate (bpm), oxygen saturation (%), and 

noninvasive blood pressure (mmHg), presence or absence of residual block, 

sedation score (1-6), pruritus (0-3), nausea (0-3) and other complications 

measured at predetermined time points after surgery (1, 2, 4, 6, 12, 24 and 

48h). 

 

STATISTICAL ANALYSES  

Quantitative variables were compared using the parametric Student´s t 

test or the non-parametric Mann-Whitney test. 

For the comparison of qualitative variables between groups, the chi-

square test, Fisher's exact test or the likelihood ratio test were performed. 

To compare quantitative variables between groups over time, analysis 

of variance (ANOVA) with repeated measures or repeated measures 

ANOVA with rank transform were used. 

To compare qualitative variables between groups over time, the 

generalized estimating equation (GEE) model was used. 

Significance was set at 5% (p-value <0.05). 
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RESULTS 

Of 44 women invited to participate, 13 were not included in the study 

for the following reasons: 1 refused to participate, 12 met the exclusion 

criteria; 5 had BMI>36 kg/m2, 4 were less than 37 weeks pregnant, and 3 

were with multiple pregnancies. Thus, the study population consisted of 31 

parturients. Of these, 15 were assigned to the quadratus lumborum block 

(QL) group, and 16 to the morphine group (M). All participants were 

followed for 48 hours and none needed to be excluded or withdraw from 

the study until its completion. There was no significant difference between 

the groups regarding age, BMI and number of previous cesarean deliveries. 

Table 1 shows that most patients in both groups received neither morphine 

nor tramadol over 48 hours after surgery. Morphine consumption (table1) 

was lower in the QL group (33.4%) compared to the M group (43.9%), but 

no statistical difference was reached. Moreover, there were twice as many 

patients who used morphine in group M compared to group QL at 12 h and 

24 h after cesarean section. In the QL group, tramadol was used by 26.7% 

of the patients at 2h, 6h, 12h and by 13.3% at 24h. In contrast, the use of 

tramadol in group M was higher at 24 h (18.8%) than at 6h and 12 h 

(6.3%). Nonetheless, no statistical difference was observed between 

groups. 

  Pain scores significantly differed between groups (p-value = 0.002) 

independently of time (p-value = 0.162) (Figure 1). Median pain score 

and/or pain variation, despite being higher in group M than in group QL, 

were still low as no one received morphine or tramadol over the 48-hour 

postoperative period. 

Pruritus was not observed in any of the QL patients throughout the 48-

h postoperative period. On the other hand, in group M, pruritus was present 



131 

Anexos 

 

in half of the women after 4 hours, in nearly 70% after 12 hours, and was 

still present in 12.6% of them 48 hours after surgery. 

Nausea was not seen in any of the women in the QL group, but was 

present from the first hour to 24 hours postoperation in 12 -20% of the 

participants in group M. 

Urinary retention occurred in only one woman in the QL group, 

whereas in the M group it occurred in 25% of the patients from 6 hours to 

24 hours after cesarean section.  

No patient had respiratory depression in any of the groups. 

Residual block was present in only one patient in the QL group, 

between 1h and 12h postoperatively.  

Heart rate, respiratory rate, systolic blood pressure, diastolic blood 

pressure, oxygen saturation and sedation score, did not significantly differ 

between groups. 
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DISCUSSION 

This study demonstrated that QL block and intrathecal morphine 

injection are effective in providing postoperative analgesia in patients 

undergoing cesarean section as there was no significant difference in opioid 

consumption in 48 hours. In the QL group, pain scores were significantly 

lower and side effects such as pruritus, nausea and vomiting were not 

observed. 

Our results show that QL block and intrathecal morphine can 

effectively relief postoperative pain. Indeed, 86% of the patients in both 

groups did not require the administration of opioids; neither tramadol, 

which was given when pain was moderate, nor morphine, which was used 

for pain of higher intensity.  

QL block type 2 was the technique of choice in this study because it 

was demonstrated by Blanco et al.23 to be superior to transversus abdominis 

plane blocks (TAP blocks) in providing postoperative analgesia. However, 

a recent study comparing the effects of epidural morphine and major QL 

block approaches24 showed that the combination of QL block type 2 and 3 

can provide superior postcesarean analgesic effect to that of QL block type 

2 or 3 alone. 

Morphine and tramadol consumption did not differ between the study 

groups (Table 1). Morphine consumption 6 hours after cesarean section 

was lower in the QL group, suggesting that QL block has a longer lasting 

effect. However, this finding did not reach statistical significance, in 

opposition to Salama25, who observed a significant lower morphine 

consumption in the QL group. Our results also differ from those of Kang et 

al.24, who reported significantly higher morphine consumption with QL 

block compared to peridural morphine. These diverging results may be 

explained by differences in the local anesthetic dose and volume used. 
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While higher concentrations (0.375% ropivacaine) were used by Salama25, 

the participants of this study received the same concentration used by Kang 

et al.24 (0.2% ropivacaine) and Blanco et al.26 (0.2% bupivacaine). 

Furthermore, anesthetic volumes also differed;  Salama25 used  24 ml on 

each side of the block, whereas the volume adopted in this study, as well as 

by  Blanco et al.26, was 0.3 ml/kg, and that used by  Kang et al.24 was 30 ml 

on each side.  

Pain scores over 48 hours among our patients were significantly lower 

(Figure 1), indicating that QL block was effective as an anesthetic 

technique. The spreading of QL block into the paravertebral space25 and 

into thoracic and lumbar sympathetic nerves27 seems to be the major 

mechanism of action of this anesthetic approach and might explain the 

lower pain scores found in our study.  

Pain intensity and elective cesarean section have been associated with 

a negative birth experience28, and are related to post-traumatic stress 

symptoms, and postpartum depressive symptoms29. Within this framework, 

QL block stands as an effective alternative, given that it not only provides 

analgesia but is also free of undesirable side effects that could render the 

experience of childbearing more negative. 

The incidence of pruritus, nausea and vomiting in the postoperative 

period was significantly higher in the morphine group. As a matter of fact, 

these symptoms were not seen in the QL group. 

Urinary retention was more frequent in the morphine group than in 

QL group, which had only one patient with this symptom. However, this 

difference was not statistically significant. 

No case of respiratory depression was observed in any of the study 

participants.  
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Residual block was seen in only one patient of the QL group up to 12h 

after cesarean section. Kang et al.24 also described this event in two patients 

undergoing QL block.  It is possible that a posterior dispersion of the local 

anesthetic occurred, and therefore the QL block behaved as type 3, a 

complication that has been previously described30.  

 Hemodynamic parameters were similar in both study groups, which 

did not differ regarding heart rate, respiratory rate, systolic and diastolic 

blood pressure, and oxygen saturation. 

 It is noteworthy that the groups of patients herein investigated were 

homogeneous, and that the same investigator performed all blocks. 

However, the study had some limitations. Obese patients, with a BMI≥35 

kg/m2 were not included, and patient-controlled analgesia pumps were not 

used because they are not available in our institution. 
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CONCLUSION 

In brief, both QL block and intrathecal morphine were demonstrated 

to be effective for post-cesarean section analgesia. Nonetheless, QL block 

seemed to be more advantageous, given that it was associated with lower 

postoperative pain scores and absence of pruritus, nausea and vomiting. 
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ATTACHMENT 

 

 

Table 1: Opioid consumption and urinary retention between groups 

a. Generalized estimating equations model (GEE) 

b. Mann-Whitney non-parametric test 

 

 

Time Tramadol Morphine Urinary retention 

 Group M Group QL pa Group M Group QL pb Group M Group QL 

1h 1 0 0.059 1 1 0.631 0 0 

2h 2 4 1 1 0 0 

4h 3 0 1 2 1 0 

6h 1 4 1 0 4 0 

12h 1 4 2 1 4 0 

24h 3 2 2 1 4 1 

48 0 1 0 0 1 0 
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Figure 1: Comparison of pain score over time between groups 

 

M: Group Morphine, QL: Group Quadratus Lumborum. p-value = 0.002. Model of Analysis of 

Variance (ANOVA). 

Escore de dor = pain score 

Nenhum = none 

Leve = mild 

Moderado = moderate 

Intenso = severe 


