PARTO NORMAL
(KIT – 1)

Acrescenta-se o inventário do kit de “parto normal” midwifery kit da UNICEF que faz parte do
equipamento padrão da estruturas sanitárias que assistem partos.
O kit não necessita de ficha plastificada de Conduta Breve.
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Kit –
1A

Inventário

Parto Normal
Iª parte - não esterilizado
midwifery kit UNICEF

Fichas plastificadas
N°

Item

OBS.

1 Inventário parte I e II
1 Registo de Utilização I e II

Instrumentos
N°
1
1
1
1
2
10
2
2
2
2
5
1
1
5
2
1
2
2
2
2
2
2
2
4

Item
Caixa material não esterilizado
Esfigmomanómetro p\ adultos
Estetoscópio
estetoscópio de Pinard (auscult. Card. Fetal)
fita métrica
Termómetro clínico
Escova p\ lavagem de mãos
folha de plástico 90x 180 cm
avental de protecção, plástico
torniquete, borracha 75 cm
toalha 430 x 500 mm
balança de suspensão infantil 5 kg 25 gr
bandeja p\ balança
esferográfica azul
bloco A5
Caixa para instrumentos cirúrgicos
Cuvete reniforme, inox
cuvete inox 600 ml
cuvete redonda inox 4 l
Bacia redonda polypropylene, 6 l
distribuidor de pinças inox, 180 mm
distribuidor de pinças, inox, 110 mm
pinça Cheron 250 mm
bandeja de instrumentos, 225 x 125 x 50 mm

OBS.

UNICEF 9910003
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Kit –
1B

Inventário

Parto Normal
IIª parte – esterilizado
midwifery kit UNICEF

Instrumentos
N°
1
1
1
3
1
1
1
1
1

Item
caixa estérilizável
tesoura Mayo 140 mm
tesoura ginec. 200 mm
pinça Kocher 140 mm
Tesoura Deaver 140 mm
Porta- agulhas Mayo-Hegar 160 mm
Cabo de bisturi No 4
pinça standard 145 mm
sonda 145 mm

Anot.
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CONDUTA – HEMORRAGIA
(KIT – 2)
Pedir ajuda
Fazer massagem do útero

Se a hemorragia pós parto for abundante
- compressão bimanual do útero
- compressão da aorta abdominal
Canalizar duas veias de grande calibre
Retirar sangue
1 tubo para teste rápido do tempo de coagulação
1 tubo com citrato
Infusão Ringer e Soro Fisiológico alternados
(o volume total a perfundir é três vezes o volume da perda de sangue)

Determinar as causas de hemorragia e
Actuação obstétrica de acordo com as causas
(ver Kit Revisão do Canal de Parto)

Chamar o técnico de laboratório
Se a perda de sangue for rápida ou grave ou na ausência de coágulos
- Fazer o pedido de transfusão
- se não tiver sangue disponível – pedir sangue ou transferir

As soluções de dextrose (glicose) são fluidos de restituição pouco eficazes.
Não os utilize para tratar a hipovolémia
a não ser que não haja outra alternativa.
Impac pg C 30
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Kit- 2

Inventário
Hemorragia
Fichas plastificadas
N°

Item
1
1
1
1

Anot.

Inventário
Registo de Utilização
Conduta breve
Ficha de Apoio
Teste rápido do tempo de coagulação

Instrumentos e Materiais
N°
1
1
3
2
2
3
4
2
6
1

Item
Lámpada a pilhas c\ pilhas suplentes
Óculos protectores
Luvas estéreis par
Cateter endovenoso N° 16
Cateter endovenoso No 18
Sistema de soro
Seringa 10 cc
Seringa 5 cc
Agulha ver tamanho
Tubo com citrato

Anot.

colheita de sangue

1 Tubo de ensaio
teste rápido de coagulação a beira da cama

1
1
1
1
20
1
1

Impresso para requisição de sangue
Algália
Saco colector urina
Adesivo, bobina
Compressas estéreis
Tesoura pq
Garrote

Medicamentos
N°

Item
2 Ringer 500 ml
2 Soro fisiológico 500 ml
10 Oxitocina Amp 10 unid.
(Disponível no frigorífico)

Anot.

AISM/COU Kit.xls
Inv_Hemorr
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CONDUTA – PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE E ECLÂMPSIA
(KIT – 3)
Pedir ajuda
Posicionar em decúbito lateral esquerdo
para prevenir a aspiração de vômitos e secreções

Protecção bucal com cânula de Guedel
Colocar máscara ou catéter nasal com 6 l Oxigénio / min
Acesso venoso calibroso periférico
- Colheita de sangue para hemograma, plaquetas, creatinina, enzimas hepáticas,
bilirrubina e teste rápido do tempo de coagulação a beira da cama ou coagulograma
Sulfato de Magnésio 4 gr iv lentamente durante 5 Min
Dose de Ataque
(8 ml de Sulfato de Magnésio 50% + 12 ml Água Destilada ou: 20 ml de 20% sem diluição)

Colocar em Cama com Guarda de Proteção, NÃO AMARRAR
acompanhamento permanente, isolamento em ambiente silencioso e escuro
Algália vesical e saco celector de urina
- Colheita de urina para Proteinúria
Se após 15 minutos as convulsões persistirem
Dose de Ataque
- Applicar mais 2 gr de Sulfato de Magnésio iv lentamente
cont.
(4 ml de Sulfato de Magnésio 50% + 6 ml Água Destilada ou: 10 ml de 20% sem diluição)

(4 gr se a mulher tiver 80+ kg; ver dose inicial)

Sulfato de Magnésio - Infusão durante 24 horas
(8 ml de Sulfato de Magnésio 50% + 500 cc soluto de Ringer / Glicose 5% alternado
ou 20 ml de Sulfato de Magnésio 20% + 500 cc soluto de Ringer / Glicose 5% alternado
de 4 em 4 horas)

Dose de Manutenção

Controlar de 15 em 15 Minutos
- Reflexo Patelar
- Frequência Respiratória
Acrescentar tabelas de controle
- TA e Pulso
- Diurese
Se ocorrer diminuição do Reflexo Patelar ou Frequência Respiratória de 15- / min ou
Pulso de 50- / min ou Diurese de 50- ml / hora
- Suspender Sulfato de Magnésio.
- Se a Depressão Respiratória ou a Diminuição do Reflexo Patelar ou a Bradicardia se
instalarem,
– injectar Gluconato de Cálcio a 10%, iv, 10 ml.
Se a tensão arterial diastólica permanecer acima de 110 mm Hg
- Administrar 12.5 mg de Hidralazina im de 30 em 30 minutos a fim de manter a TA
diastólica entre 90 e 100 mm Hg (máxima de 3 doses)
Não administrar Ergometrina (Methergin) a mulheres com pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou
tensão arterial alta porque aumenta o risco de convulsões e acidentes vasculares cerebrais.
IMPAC pg S-72

O parto deve ocorrer logo que a condição da mulher tenha estabilizado.
O parto deve ter lugar independentemente da idade gestacional.
IMPAC pg S-125
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Inventário
Kit- 3
Pré-eclâmpsia grave / Eclâmpsia
Fichas plastificadas
N°
1
1
1
1

Item
Inventário
Registo de Utilização
Conduta breve
Ficha de Apoio

Anot.

teste rápido do tempo de coagulação

2 Tabela de controle

Instrumentos
N°
1
1
3
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
8
5
3
10
1
1

Item
Lámpada a pilhas c\ pilhas sobresselentes
Óculos protectores
Luvas estéreis par
cateter venoso N° 14
cánula de Guedel
cateter de aspiração N° 16
cateter nasal
algalia vesical
saco colector de urina
tubos para colheita de amostra de sangue
tubo de colheita com citrato
tubo de amostra de urina
fita de determinação de proteinúria
seringa 20 ml
seringa 5 ml
sistema de soro
compressa estéril
adesivo bobina
tesoura pq

Anot.

Medicamentos
N°
6
ou 12
4
2
1
1
6

Item
Sulfato de Magnésio 50 %; 10 ml Amp
Sulfato de Magnésio 20 %; 10 ml Amp
Água Destilada 20 ml Amp
Gluconato de Cálcio 10% 10 ml Amp
Soro glicosado 5% 500 ml
Lactato de Ringer 500 ml
Hidralazina Amp

Anot.

AISM/COU Kits.xls
Inv_Eclam
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CONDUTA – REVISÃO DO CANAL DO PARTO
(KIT – 4)
Pedir ajuda
Algaliar a paciente
Fazer exame abdominal
Fazer exame vaginal

Se tiver Atonia Uterina:
- massagem do útero
- administrar Oxitocina 10 unid. e.v. directo e 10 unid. diluído em 500 cc de Soro
Fisiológico (gotejo rápido)
- compressão bimanual do útero ou compressão da aorta abdominal
- revisão do cavidade uterina
- avaliar da necessidade de transfusão
- se tiver suspeita de coagulopatia - fazer teste à beira da cama

Se tiver Lacerações do Canal de Parto:
- tratar de acordo com a situação
- se não tiver capacidade suficiente de intervenção:
– transferir para o centro cirúrgico máximo de 4 horas

Em caso de hemorragia sem expulsão da placenta:
– administrar Oxitocina 10 unid. e.v. directo e 10 unid em 500cc de soro fisiológico
–
tracção controlada do cordão
ver IMPAC pg 73
–

remoção manual da placenta
ver IMPAC pg 285

Nunca aplicar tracção ao cordão (puxar) sem aplicar uma tracção
oposta (empurrar) no útero acima do osso púbico com a outra mão
Impac pg C-73
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Inventário
Kit- 4

Revisão do Canal do Parto
Fichas plastificadas
N°

Item

Anot.

1 Inventário
1 Registo de Utilização
1 Conduta breve

Instrumentos e Materiais
N°
1
1
3
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
4
2
6
2
2
1
1
1
1
1

Item
Lámpada a pilhas c\ pilhas suplentes
Óculos protectores
Luvas estéreis par
Afastador vaginal
Cheron (pinça)
Pinça de anel
Pinça de Pozzi
Pinça de Kelly
Pinça de Rochester
Cureta grande 14
Cureta grande 16
Luva comprida par
Porta agulha longa
Fio de sutura absorvível 0 ou 1
Seringa 10 ml
Seringa 5 ml
Agulha (ver tamanho)
Compressa grande emb de 10
Compressa pequena emb de 10
Avental de plástico
Algália
Saco colector urina
Adesivo, bobina
Tesoura grande

Anot.

Medicamentos
N°

Item
2 Xilocaína 2% 20 cc Frasco
1 Iodopovidona 100cc Frasco
10 Oxitocina 10 unid. Amp
(Disponível no frigorífico)

Anot.
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CONDUTA – REANIMACAO DO RECÉM NASCIDO
(KIT – 5)
Pede ajuda
Se o líquido amniótico for sanguinolento ou meconial
- Logo depois do aparecimento da cabeça da criança, fazer uma boa aspiração das
secreções, primeiro a boca e depois as narinas a fim de evitar a bronco-aspiração de
sangue ou mecónio.
Posicionar a criança numa mesa aquecida em ligeira extensão,
respectivamente na barriga da mãe ou outro lugar aquecido.
- Secar a criança com pano estéril estimulando o tórax por fricção
- Fazer uma boa aspiração das secreções, primeiro a boca e depois as narinas.
- Administrar Oxigénio 2 litros / min
Se a criança não respirar ou a frequência cardíaca for < 100 / min
- colocar a máscara do AMBU de recém-nascido firmemente em cima da boca e
narinas (Existe uma mascara menor para prematuros; ligar Oxigénio directamente no AMBU)
- ventilar com o AMBU, contanto em voz alta;

“1 – 2 – 3 – ventile”
- Depois de 30 segundos de ventilação,
– verificar o pulso da criança no cordão umbilical.
Se a FC < 60 /min
– aplicar massagem cardíaca e ventilação
no ritmo de 3 massagens / 1 ventilação;
contanto em voz alta “1 – 2 - 3 – ventile”.

Prepare 3 seringas:
1. 0.1 ml de Adrenalina (1:1000)
com 0.9 ml água destilada
2. Soro Fisiológico 10 ml / kg
3. 10 ml Bicarbonato de Sódio
com 10 ml de Água Destilada

Se a respiração for normal (30 a 60/min) e a frequência cardíaca >100/min,
– não é necessário continuar a ressuscitação.
Reavaliar vias aéreas, respiração e batimentos cardíacos cada 30 segundos
Depois de mais 30 segundos de ressuscitação:
- se o recém nascido estiver com frequência cardíaca < 60 bpm
– administrar 0.1 ml / kg do soluto seguinte iv (veia umbilical):
0.1 ml de Adrenalina (1:1000) com 0.9 ml água destilada.
Pode ser repetido até 3 vezes cada 5 min.
Se não melhorar
– aplicar Soro Fisiológico 10 ml / kg via veia umbilical.
Se ainda não melhorar
- aplicar lentamente Bicarbonato de Sódio,
2 mEq / kg = 4 ml /kg do soluto seguinte:
10 ml Bicarbonato de Sódio com 10 ml de Água Destilada
Se a mãe do recém nascido tiver recebido Petidina ou Morfina antes do parto
- administrar 0,1mg/ kg de peso de Naloxona por via iv ao recém-nascido.
Podem ser necessárias doses repetidas para prevenir a depressão respiratória
recorrente.
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(Anexo do Kit- 5)
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Inventário
Kit- 5

Reanimação do Recém-Nascido
Fichas plastificadas
N°

Item
1
1
1
1

Anot.

Inventário
Registo de Utilização
Conduta breve
Conduta breve – Esquema cronometrado

Instrumentos e Materiais
N°

Item
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
15
20
1
1

Anot.

Maleta de reanimação
Lámpada a pilhas c\ pilhas sobresselentes
Luvas estéreis par
campo esterilizado
Óculos protectores
AMBU para recém nascidos
Máscara para recém nascidos
Máscara para prematuros
Bomba de sucção AMBU
Laringoscópio
Espátula lamina recta 1
Espátula lamina recta 0
Tubo endotraqueal 2.5
Tubo endotraqueal 3
Tubo endotraqueal 3.5
Tubo endotraqueal 4
Sonda de aspiração 6
Sonda de aspiração 8
Sonda de aspiração 10
Butterfly para RN
Catéter periférico RN
Catéter umbilical
Fio para fixação de catéter umbilical
Seringa 20 ml
Seringa 10 ml
Seringa 5 ml
Seringa 1 ml
Agulha
Compressa estéril
adesivo bobina1 cm
Tesoura pq

Medicamentos
N°

Item
6
10
4
2
1
1

Anot.

Adrenalina 1:1000 Amp
Água destilada 10 ml Amp
Bicarbonato de Sódio 10 ml Amp
Naloxona Amp
Soro fisiológico 500 ml
Glicose hipertónico Amp
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CONDUTA – PARTO POR FORCEPS
(KIT – 6)
Avaliar a necessidade de usar o fórceps - Ver lista de indicações IMPAC pg 244.
Verificar se
- o feto está vivo ou teve morte recente.
- a descida fetal está nos níveis 0/5 ou 1/5 dedos acima da sínfise respectivamente no
plano 4 de Lee
- a dilatação está completa
- a apresentação é cefálica
- de vértice nas variedades Occipito-Púbica ou Occipito-Sagrada ou
- de face em Mento-Anterior.
- não há obstáculos à aplicação do fórceps (tumores, alterações ósseas ou outros).
Explicar à parturiente e dar suporte emocional de modo a obter colaboração.
Fazer o esvaziamento da bexiga (usar sonda vesical se necessário).
Fazer anti-sepsia e colocação de campos.
Apresentar o fórceps na posição em que deverá ser aplicado, verificando:
- se articula, abre e fecha correctamente
- a curvatura pélvica do fórceps acompanha a curvatura do canal do parto
- a posição correcta das duas mãos para fazer tracção.
Lubrificar as colheres e a vagina (Iodopovidona).
Retirar o ramo anterior, colocando-o num campo esterilizado.
Segurar o ramo posterior firmemente em posição vertical com a colher para baixo.
Aproximar a mão fechada com o cabo do ramo na região inguinal do lado oposto.
Introduzir dois dedos da mão livre na vagina
Fazer entrar a colher suavemente entre a palma da mão e a zona parietal da cabeça fetal por
movimento de rotação combinada.
Um ajudante segura o cabo do ramo já introduzido.
Repetir a manobra do lado contrário.
Verificar que não há partes da vagina ou do colo entre a cabeça fetal e as colheres e se as
colheres estão bem aplicadas (posição biparietal e bimalar).
Articular o fórceps
Se não articular facilmente, retire as colheres e repita a partir da apresentação do fórceps.
Tracção de prova durante uma contracção para verificar a descida da cabeça.
Fazer Anestesia local para episotomia (com lidocaína 0,5%).
Verificar os Batimentos Cardíacos Fetais (BCF) entre as contracções e tracções.
Fazer episiotomia ampla quando a cabeça força o assoalho (pavimento) pélvico.
Aplicar tracção constante durante as contracções, em direcção “ao joelho, peito, queixo” do
operador.
Parar a tracção no momento do coroamento da cabeça fetal
Retirar suavemente os ramos do Fórceps, em primeiro lugar o anterior e depois o posterior.
Após a expulsão da placenta, fazer a revisão do canal do parto e eventuais reconstruções.
Examinar a cabeça fetal e orientar em caso de lesões.
Fazer antibiotico-profiláxia á mulher.
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Inventário
Kit- 6

Fórceps de Wrigleys
a utilizar junto do Kit “Revisão pós-parto”

Fichas plastificadas
N°

Item

Anot.

1 Inventário
1 Registo de Utilização
1 Conduta breve

Instrumentos
N°

Item

Anot.

1 caixa esterilizavel
2 campo esterilizado
1 Fórceps de Wrigleys
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CONDUTA – PARTO POR VENTOSA
(KIT – 7)
Avaliar a necessidade de usar a ventosa - Ver lista de indicações IMPAC pg 240
Verificar se:
- Feto vivo de termo
- Apresentação de Vértice
- Descida fetal a 0/5 ou 1/5 dedo acima da sínfise, respectivamente no plano 4 de Lee.
Explicar o procedimento à mulher e prestar-lhe suporte emocional
Colocar a mulher em posição de litotomia
Esvaziar a bexiga
Fazer anti-sepsia e colocação de campos
Fazer a anestesia para a episiotomia com lidocaína 0,5%
Verificar as conexões da ventosa e válvula, aspirando a luva da mão
Rever a variedade da apresentação, palpando a sutura sagital e as fontanelas
Identificar a fontanela posterior (pequena fontanela)
Escolher o tamanho de campânula de acordo com o tamanho e posição da cabeça.
Fazer episiotomia se necessário para a aplicação da campânula ou deixá-la para quando a
cabeça estirar o assoalho pélvico.
Aplicar a campânula humidificada entre as duas fontanelas
Criar vácuo de - 20

KPa

(pressão negativa)

Verificar se a campânula está bem aplicada e não traumatiza partes maternas.
Aumentar o vácuo para -80

KPa lentamente durante cinco minutos

Verificar se a campânula está bem aplicada e não traumatiza partes maternas.
Controlar BCF; Esperar a contracção, encorajar a mulher a fazer esforço durante as
contracções.
1ª Tracção,
com dois dedos sobre a campânula numa direcção perpendicular à campânula no eixo
da descida, evitando movimentos de rotação ou lateralização da tracção.
Verificar descida e flexão da cabeça. Se não tiver descida, termine o processo!
Controlar BCF; Esperar contracção, encorajar a mulher a fazer esforço
2ª e mais Tracções
deve-se obter a descida da cabeça em cada tracção
Se houver progresso e não houver sofrimento fetal,
continue com as tracções até 30 minutos
A saída da cabeça deve ser lenta e conduzida como num parto normal
Abrir a válvula e baixar o vácuo até -0

KPa

Retirar a campânula suavemente se necessário
Revisão do canal de parto
Verifique a cabeça fetal - orientar em caso de lesões

Nunca traccionar na ausência de contracção!
Se a campânula escorregar, jamais (re) aplicar mais do que uma vez!
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Inventário
Kit- 7

Ventosa (de Bird)
a utilizar junto do Kit “Revisão do Canal do Parto”

Fichas plastificadas
N°

Item
1 Inventário
1 Registo de Utilização
1 Conduta breve

Anot.

Instrumentos
N°
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
5

Item
caixa esterilizavel
campanula 40 mm
campanula 50 mm
campanula 60 mm
campanula de silicone 50 mm
campanula de silicone 60 mm
Puxador (pega)
tubo 130 cm
rede 40 mm
rede 50 mm
rede 60 mm
anel para fixação do tubo

1
1
1
1

Frasco de vácuo com manómetro e curvas
Cesto de arame para frasco
Bomba de vácuo
tubo 60 cm

Anot.
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CONDUTA – AMEAÇA DE PARTO PRÉ-TERMO
(KIT – 8)
Confirmar a idade gestacional por todos os meios disponíveis
baseando-se sobretudo nos dados do caderno AISM e na história da paciente.
(mais fiável a altura do fundo uterino entre 18 a 22 semanas ou a ecografia antes de 20 semanas)

Avaliar as contracções uterinas, situação, apresentação e BCF e o colo uterino
Se não houver amnionite, pré-eclâmpsia, rotura de membranas ou hemorragia vaginal activa
nem sofrimento fetal,
Repouso absoluto e hidratação i.v. com 1500cc de soro fisiológico em 1 hora se não
houver contraindicações
Pedir a opinião do médico / especialista Gin - Obs, eventualmente por telefone.
Se mantiver contrações e ou modificações do colo após 1 hora, iniciar tocólise com
Salbutamol 5 mg em 500 ml de soro fisiológico
10 gts / min
Alternativas:
Monitorizar o pulso de 15 em 15 minutos
Indometacina 100 mg por via oral ou rectal se a
idade gestacional < 32 semanas e não houver
Se as contrações persistirem
contraindicações
– aumentar a velocidade da perfusão de
se as contracções persistirem:
Salbutamol em 10 gotas de 30 em 30 min;
25 mg por via oral ou rectal de 6 em 6
– Se o pulso materno ultrapassar 120/ min
horas durante 48 horas
- Reduzir a velocidade da perfusão de
Salbutamol
Se tiver <= 35 semanas de idade gestacional
e não suspeitar amniotite
- Administrar 12 mg de Betametasona im de 12 / 12 horas - duas doses
Alternativa: 6 mg de Dexametasona im de 6 / 6 horas - quatro doses

Se o parto for inevitável
- a via do parto dependerá das condições obstétricas

Na associação de Esteróides e Salbutamol, pode ocorrer edema pulmonar na mulher.
Reduza os líquidos, mantenha o equilíbrio hídrico e suspenda o Salbutamol.
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Inventário
Kit-8

Ameaça de Parto Pré-Termo
Fichas plastificadas
N°

Item

Anot.

Item

Anot.

1 Inventário
1 Registo de Utilização
1 Conduta breve

Instrumentos e Materiais
N°
2
2
2
1
1
4
4
1
1

luvas estéreis, par
cateter endovenoso N°14
sistema de soro
adesivo bobina
tesoura pq
seringas 5 ml
agulha
tubo de amostra 10 ml
tubo de amostra urina

Medicamentos
N°

Item

Anot.

Salbutamol Amp.
5
2
ou 4
3
1

a quantidade por ampola varia, colocar um total de 5 mg

Betametasona 12 mg; amp
Dexametasona 4 mg ; amp
Soro fisiológico 500 ml
Soro Glicosado 5%; 500 ml
AISM/COU
Kits.xls
Inv_Premat

-
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