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Inducţia travaliului
A. Partea introductivă

A. 1
A. 2

Inducerea travaliului

A. 3

Diagnosticul
Codul bolii
(CIM 10)
Utilizatorii

A. 4
A. 5
A. 6
A. 7

Scopul protocolului
Data elaborării
Data revizuirii
Definiţia

Secţia patologia sarcinii;
Secţia obstetricală.
Sporirea calităţii managementului sarcinii patologice care necesită inducţia travaliului
Martie 2012
Martie 2014
Inducerea travaliului – este procesul prin care se declanşează artificial travaliul şi
presupune stimularea contractiilor uterine specifice inainte ca ele să se producă in mod
spontan.
Include declanşarea în caz de pungă amniotică întactă, cît şi în caz de ruperea
prenatală/prematură a pungii amniotice.

B. Partea generală
Descriere
B. 1. Internarea
În secţia obstetricală a
maternităţii.

B. 2 Diagnosticul
Elaborarea acţiunilor
necesare pentru declanşarea
travaliului şi finisarea
naşterii prin căile naturale.
B. 3 Monitoringul
· Monitorizarea clinică;
· Monitorizarea paraclinică;
· Monitorizarea
instrumentală.

Motive

Paşi

Prezenţa indicaţiilor
pentru inducerea
travaliului C. 1.

· Transferul în secţia obstetricală;
· Evaluarea stării generale a gravidei şi intrauterine fetale;
· Lipsa contraindicaţiilor de inducţie C. 2;
· Prezenţa condiţiilor pentru inducţie C. 3.

Alcătuirea individuală a
programului de pregătire
a colului uterin şi
inducţiei travaliului.

·Selectarea metodei de pregătire a colului şi inducţia
travaliului C. 5;
·Elaborarea algoritmului inducţiei travaliului;
·Evaluarea riscurilor potenţiale;
·Acordul informat al pacientei.

Aprecierea eficaciţăţii
declansării travaliului.

· Monitoringul respectării schemei de pregătire a colului
uterin C. 5;
· Monitoringul respectării schemei de inducţie a travaliului
C. 6;
· Monitoringul stării generale a gravidei şi intrauterine
fetale.

B. 4 Renunţarea la inducţia travaliului
Lipsa efectului de la Finisarea sarcinii prin operaţie cezariană
Contramandarea utilizării
metodele de declanşare a
procedurii de inducţie a
travaliului, înrăutăţirea
travaliului.
stării
generale
sau
apariţia
suferinţei
intrauterine fetale.

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor
C. 1

Indicaţiile pentru inducerea travaliului
· Sarcina supramaturată - 42 saptămîni împlinite de gestaţie;
· Ruperea prenatală a pungii amniotice la sarcina matură;
· Moartea antenatală a fătului;
· Corioamnionita, infecţia intrauterină;
· Patologia extragenitală (diabet zaharat, boala pulmonară cronică obstructivă, patologii renale, patologia
cardiovasculară, sindrom antifosfolipidic) după indicaţiile specialiştilor;
· Preeclampsie şi eclampsie;
· Polihidramnios;
· Izoimunizarea Rh.

C. 2

C. 3

C. 4

C. 5
C. 5.1
C. 5.1.1
C. 5.1.2
C. 5.2

C.6
C. 6.1

Inducţia travaliului trebuie să fie luată în consideraţie numai în cazurile, cînd riscul de la prolongarea
sarcinii pentru mamă, făt sau ambii, prevalează riscul însuşi inducţiei propriu zise.
Este necesar acordul informativ a mamei, după discuţia tuturor beneficiilor sau complicaţiilor posibile.
Contraindicaţii pentru inducţia travaliului (include orice contraindicaţie pentru naşterea pe căile naturale)
· Placenta praevia;
· Aşezarea oblică sau transversă a fătului;
· Prezentaţia pelviană;
· Cicatriciu pe uter (după operaţie cezariană, operaţii plastice şi ruptura uterului);
· Cancer al colului uterin;
· Herpes genital, faza activă;
· Suferinţa fetală gravă cronică (hipotrofie + oligoamnios, hipotrofie + insuficienţa circulatorie gr. IIIII, insuficienţa circulatorie severă);
· Sarcina gemelară monocoreală, monoamnională.
Condiţiile necesare pentru inducţia travaliului
· Prezenţa indicaţiilor şi lipsa contraindicaţiilor;
· Colul uterin biologic pregătit (scara Bishop ≥6) pentru amniotomie;
· Colul uterin biologic nepregătit (scara Bishop ≤5) pentru administrarea prostaglandinelor;
Gradul de pregătire biologică a colului uterin (scara Bishop)
Indicator
Aprecierea (puncte)
0
1
2
3
Deschiderea
închis
1-2
3-4
>5
Lungimea colului uterin, сm
>4
3-4
1-2
<1
Consistenţa colului uterin
dură
ramolată parţial
moale
Poziţia colului uterin în
exterior
mijlociu
excavaţia pelvină
Poziţia părţii presentate în raport cu 3 сm
cu 2 сm
cu 1 сm mai sus sau cu 1-2
cu spinele ischiatice în сm
mai sus
mai sus
la nivel
сm mai jos
Colul uterin biologic pregătit (matur) ≥ 6 – are un prognostic foarte bun pentru inducţia succesivă.
În caz de ≤ 5 puncte – colul uterin se consideră nepregătit pentru naştere (imatur) şi necesită pregătire
prealabilă.
Riscuri potenţiale a inducţiei travaliului
· Hiperstimulaţia uterului;
· Dereglările activităţii cardiace a fătului, apariţia meconiului în apele amniotice;
· Prolobarea cordonului ombilical în timpul amniotomiei;
· Dezlipirea placentei normal înserate;
· Creşterea numărului intervenţiilor chirurgicale;
· Ruptura uterului.
Metode de pregătire a colului uterin
1. Metode medicamentoase
a. prostaglandine
· intravaginal, sublingval PG E1 (Misoprostolol), doza iniţială 25mcg, dar nu mai mult de 50 mcg
b. antiprogestine
· Mifepriston, 200 mg, numai în caz de moarte antenatală sau anomalii de dezvoltare a fătului
2. Metode mecanice
· laminare (riscul infecţiei) – Laminaria se plasează în canalul cervical, creşte în volum pe parcursul a
12-24 ore, absorbind apa, acest proces duce la expansiunea acestuia şi deschiderea colului. Numărul de
laminarii depinde de gradul de permiabilitate a canalului cervical.
Pregătirea colului uterin se efectuează numai în condiţiile spitaliceşti
Metode de inducţie a travaliului
Inducţia travaliului la colul biologic pregătit (scara Bishop ≥ 6)
1. Transferarea pacientei în secţia obstetricală la orele 6.00-7.00;
2. Amniotomia;
3. Aprecierea cantităţii şi calităţii apelor amniotice;
4. Partograma de la momentul apariţiei contracţiilor uterine;
5. Tactica expectativă timp de 6 ore la colul biologic pregătit, comportament liber al pacientei,
psihoprofilaxia;

C. 6.2

6. În caz de lipsă a activităţii de travaliu timp de 6 ore a perioadei alichidiene, efectuarea perfuziei de
Oxitocină i/v comform schemei propuse:
· 5 UI Oxitocină se dizolvă în 500 ml 0,9% sol. NaCl,
· perfuzia se începe de la 8-10 pic/min,
· doza se măreşte fiecare 30 min cu 8-10 pic/min pînă la apariţia contracţiilor uterine: 2-3 contracţii/10
min cu durata 40 sec şi mai mult,
· contracţii adecvate apar de obicei la viteza de 20 pic/min,
· doza maximală permisă 40 pic/min,
· perfuzia continuă pînă la naştere şi inclusiv primele 30 min după naştere,
· control riguros a stării intrauterine a fătului cu folosirea CTG (pînă la inducţie şi după apariţia
contracţiilor uterine pe parcursul fiecărei ore, nu mai puţin de 20 min în naşterile cu risc minimal, sau
monitoring permanent în naşterile cu risc înalt;
· efectul inducţiei se apreciază la 2 ore de la momentul administrării Oxitocinei,
· în caz de hiperstimulare (contracţii uterine cu durata mai mare de 60 sec şi/sau cu frecvenţa mai mult de
5 în 10 min) sau dereglarea BCF, perfuzia se opreşte, se administrează i/v lent timp de 5-10 min sol.
Hexoprenalina 0,0005%-2 ml în sol. NaCl 0,9% - 10 ml,
Inducţia se consideră fără efect, dacă la folosirea dozelor maximale de Oxitocină timp de 1 oră nu apare
activitatea de travaliu adecvată (2-3 contracţii în 10 min cu durata nu mai puţin de 40 sec) şi lipseşte
dinamica deschiderii colului uterin. În cazul acesta travaliul se finisează prin operaţie cezariană
Inducţia travaliului la colul biologic nepregătit (scara Bishop ≤5)
Metoda de elecţie a inducţiei travaliului la colul biologic nepregătit (scara Bishop ≤5 puncte) este
declanşarea cu prostaglandine.
Schema folosirii prostaglandinelor PG E1 (Misoprostolol) intravaginal sau sublingval:
· se efectuează numai în condiţiile secţiei obstetricale;
· 25 mcg în fornixul posterior sau 50 mcg sublingval;
· doza se repetă peste 4 ore;
· nu se foloseşte mai mult de 50 mcg unimomentan, doză maximală permisă nu mai mult de 200 mcg ;
· folosirea Oxitocinei este posibilă numai peste 6 ore după administrarea ultimei doze de Misoprostolol şi la
col biologic pregătit;
· CTG conform indicaţiilor stabilite.
Abrevierile folosite în document
PG
Prostaglandina
UI
Unităţi internaţionale
BCF
Bătăile cordului fetal
CTG
Cardiotocogramă
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