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1. R E S U M O 

Tfiata o presente trabalho de uma pesquisa realiza- 
da em 50 parturientes , onde se apreciou a validade de uma 
soluçao cuja dose de 100 ml contem: 

Fosrnro momossóolco Hzo lg gr 
FUSFATU o1ssúo1cn 7H2o õ gr 

cuja validade aprovou em 100% nos partos via abdominal, quan- 
do~e aplícaçaã era 

E, para 
vaginal, a soluçao 

Naõ foi 

de até 60 minutoa antes do parto. 
se obter a mesma percentagem nos partos via 
deve ser aplicada até SU minutos antes. 
observado qualquer efeito colateral. '
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2. 

Dentro do arsenal terapêutico ginecologico muita coi- 
sa tem surgido nos Últimos anos. Varios medicamentos tiveram 
sua posiçaõ consolidada pela vivência clinica que comprovou 
a validade de suas indicaçoës; outros tiveram vida curta por 
força do aparecimento de substâncias especificas ou'formula~ 
çoëas mais efetivas a seguras. 

Entretanto dentro dos inumeros problemas que o cli- 
nkco ou~o ginecologista tem que resolver em sua tarefa dia- 
ria e continua, alguns medicamentos têm permanecido em uso, 
numa evidente demonstraçaã de que continuam atuais em sua 
definida açaã farmacologica, clinica e as multiplas indiss- 
çoës medicas. Í 

flomamos como objetivovbasico neste estudm clinico 
.. , , ,. nn I constatar a eficiencia de uma soluçao oomozamema no pre par- 

to, cuja composiçaã É na base de: 
, sulfato monoss6óí¢z~H2o e 

Sulfeto dissodico 7H2D,onde os resultados obtidos foram mui- 
to boms.
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MATERIAL E Mãrooo 

3.1.1. mâroon 
Para a realizaçafi do presente trabalho foã elabo»

_ 

rada uma ficha individual, para cada parturiente. Cons- 
tando os dados que seguem: . 

3.1. DATA 
3.2. oAoos mumãalcos 

› 2; 3.2.a. Gesta , para, aborto, ces reana 
3.2.b. Data da Última menstruaçaõ e gestaçaã em se- 
mamas. 
3.2.c. Altura uterina e paso do~fšto 

3.3. EXAME oasTÊTR1co Í 

A

› 

3.3.8. TOQUE - 

3.3.b. Caracteristicas do colo
_ 

3.3.c. Altura da apresantaçaõ pelo m§todo=de DE LEE 
3.3.d. Apresemtaçaõ 
3.3.6. Variedade da apresantaçaãz . 

3.4. Referente ao uso da soluçaõ enema em estudo 
3.4.a. Hora da aplicaçaõ do snema 

¡L\ 3.4.b. Sua retensaõ em minutos 
3.4.c. Hora do pšíšo 
3.4.d. Tipo de parto 
3.4.e. Se houve eliminaçaõ de fezes durante ozparto 

3.5. INTEGRIDADE DA BOLSA AMNIÚTICA 

3.6. se Hnuvs sANsRAmENTo PUERPERAL 

3.7. UBSERVAÇUÉS ouTRAs 

3.1.2. MATERIAL - 

Empregou~se o conteudo de uma bisnaga plastica deê- 
ficartavel como anema pré parto, cuja cânula retal vem luä 
brificada, contendo uma valvula de segurançafiunidirecionefl 
ëfišcontra o fluxo, evitando o refluxo da soluçao. 

0 conteudo desta bisnaga É de 130 ml , cuja dose 
necessaria para o uso É de 100 ml, composto de: 

Fosfato monossõdico H20..l6 gr. 
fosfato aiszôóico ?H2u .. õ gr. 
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~



20' 

IsI~ «- 

In _ V 

AvAL1AçAñ DA EFICIÊNCIA ou mÉTooo i 

4.a. AVALIAÇAU oo GRÂFICU Nel f
I 

O grafico abai×o~mostra uma relaçao do n9 de par- 
turientes com a retençaõ do enema em minutos, onde ob- 
servamos um predominio bem evidente em S mimutos. 

êR55I§2_I2I 
Titulou Relaçaã do nã de parturientes com a rete2iaÊ;f\ 

do emema em minutos, realizado em 50 parturi- 
entes em Blumenau-S.C., durante o periodo de 
10 semanas no ano de 1979. 
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Fonte: Pesquisa realizada na MATERNIDADE ELSBETH KUEHLER



4.o. AuAL1AçAU ou sfififuco N2 11 

Comparando o resultado do grafico n9 I com o'de 

ng II , temos que , neste também ha correspondência aos 
S minutos, com o maior n9 de parturientes que nao eli~ 
minaram iêzes durante o parto.

Í 

"A retensaõ do enema por um maior espaço de tempo 
nao veio beneficiar em nada o resultado favorável. 

l êfi§§;â9_fl2_1â r 

Titulo: Parturíentes que naõ eliminaram e as que elimi- 
naram fezes durante o parto, relacionado com a 

retensao do enema em minutos, realizado em 50
Y 

partueientes em Blumenau S.C., durante o perio- 
do de lü semanas no ano de 1979. 
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Fonte:Pesquisa realizada na MATERNIDADE ELSBETH KUEHLER
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4.0. .RELACIONADO CDM TIPOS DE PARTU 

ú.c.l. Via abdominal 
4.c.2. Via vaginal 

A tabela abaixo mostra o resumo da pesquisa quan- 
to a validade do emprego da soluçaã em estudo¿ relacio- 
nado com o tipo de parto. 

IBÊÊEB-NÊ_l 
Titulo: Relaçaõ tipo de parto com eliminaçaã de fazes du 

rante o mesmo, realizado em 50 parturientes em 
Blumenau S.C., duaante o período de 10 semanas 
no ano de 1979. 
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lFonte: Pesquisa realizada na MATERNIDADE ELSBETH KDEHLERÃ 

4.d. 
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RESULTADOS 
á.d.l. Parto via abdominal 

Naõ ocorreu eliminaçaõ de fezes durante o parto em 
100% dos casos quando aplicado o enema até 60 minutos am- 
tes do parto. A 

Com 90 minutos a taxa caí para 80%. E cai para 50%



quando este prazo for superior a 2 horas antes. ” 

á.d.2. Via vaginal 
uv Nao houve eliminašonde Fezes em 100% dos casos, quan 

do aplicado o enema 30 minutos antes do parto. 
Esta taxa cai para 60% quando juntamos a estatística 

as parturientes onde o enema foi aplicado 60 minutos antes 
E quando aplicado 90 minutos antes, esta taxa cai pa 

ra 40%. '

x
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5. coNcLusAU

v 

Estudando a validade do enema , cuja dose É da 100 ml a 

composta de:
' Fosfato monossodico H20....l6 gr. 

Fosfato dissodíco 7H20 .....6 gr., nos di- 
ferentes tipos de parto, chegamos a conclmsaã quegde- 
vera ser aplicado até 60 minutos antes, para ofparto 
via abdominal. 

E para o parto vaginal, e aplicaçaõ devera ser de 
até 30 minutos antes para se obter 100% da eficiência. 
Para esta via o enema mostrou~se menos eficiente, tal- 
vez por apresentar os fenômenos ativos domparto como a 

contratilidade uterina e a maior pressaõ intra abdomi- 
mal resultante da contraçao-dos mfisoulos abdominais, pa- 
ra a expulsaã do feto.

4
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GESANT ERGEBNI55 

Die angegebenen Autoren für diese Arbeih. behaup- 
ten dass 100 ml von einer mischung, der inhalt folgender 
ist: Fosfato monossôdico H2U ..l6 gr. und 

Fosfato dissódico q7H20 .. 6 gr. als Einlauf be- 
nüzt bei Schuangeren Frauen kurz vor der geburt, 

Hat sich 100% bestätigt , mem er bei einen Kei- 
serschnítt 60 minuten›vorher angemendet wird. 

Bei einer normalen-geburt muss dieser Einlauf 30 
minuten worher anQewendeñ.werden‹. 

Es haben sich keine unerwinschte erreichnísse 
gezeigt. .
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SUMMARY 

The authogs presented the results they achieved 
by using 100 ml from a liquid composed of: 

Fosfato monossodico H2O ..l6 gr. 
fosfato óisâéúizú 7H2o .. ô gr. 

by 50 pregnant weman just before delivery. 
Its effeotiveness mas approved lU0% by oirugic de- 

livery, when,it mas administrated 60 minutes before de- 
livery. 

To obtain the same resultsfor a vaginal delivery. 
it must be used 30 minutes before. Those mas no occurq» 
ence of collateral outcomes.
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