PAR
RECER Nºº 13 / 20122
ASSUUNTO: REALIZAAÇÃO DE CARDIOTOCOGRAFFIA

1. A questão collocada
Qual a posição da Ordem dos enfermeiros quuanto à realizaação de consuultas de Saúdde Materna e à realização de
d
Cardiootocografia poor enfermeiros de cuidado s gerais e quual o momentto consensuall para o inícioo da realizaçãão
deste exame.
2. FFundamentaçção
- Seguundo o Decretto-Lei104/98 de
d 21 de Abril (Regulamentto do Exercícioo Profissional do Enfermeiro - REPE):
1. “ Enfermeiiro é o profissional habilitaddo com um currso de enferm
magem legalmeente reconheccido, a quem foi
f
atribuído um título proofissional que lhe reconheece competênncia científica,, técnica e humana
h
para a
prestação de cuidados de enfermageem gerais ao indivíduo, fam
mília, grupos e comunidadee, aos níveis da
d
prevençãoo primária, seccundária e terc
rciária.” (artigoo 4º nº 2)
22. “ Enfermeiro especialistta é o enferm
meiro habilitadoo com um currso de especia
ialização em enfermagem
e
o
ou
com um curso
c
de estuudos superiore
res especializaados em enfeermagem, a qquem foi atribbuído um títuulo
profissionaal que lhe recconhece comppetência cientíífica, técnica e humana parra prestar, aléém de cuidadoos
de enferm
magem gerais, cuidados de eenfermagem especializados
e
s na área da ssua especialiddade.” (artigo 4º
nº 3)
33. Cuidados de enfermageem são as inteervenções auttónomas ou interdependenttes a realizar pelo
p
enfermeiroo no âmbito daas suas qualifficações profisssionais (artigoo 4º nº 4)
- Aindda segundo o artigo
a
5º do REPE,
R
os cuidaados de enferrmagem caraccterizam-se poor:
“1) Terrem por fundaamento uma innteracção entrre enfermeiro e utente, indivvíduo, família,, grupos e
comunnidade;
2) Estaabelecerem um
ma relação dee ajuda com o utente;
3) Utilizzarem metodoologia científicca, que inclui:
a) A ideentificação doos problemas dde saúde em geral e de enffermagem em
m especial, no indivíduo,
famíllia, grupos e comunidade;
c
b) A reecolha e aprecciação de dadoos sobre cadaa situação quee se apresentaa;
c) A forrmulação do diagnóstico
d
dee enfermagem
m;
d) A elaaboração e reealização de pplanos para a prestação
p
de cuidados de eenfermagem;
e) A exxecução correcta e adequadda dos cuidaddos de enfermagem necessá
sários;
f) A ava
valiação dos cuuidados de ennfermagem preestados e a reeformulação ddas intervençõões;”
- De aacordo com o parecer nº 177/2011 do Connselho de Enfeermagem, “Aoo Enfermeiro EEspecialista em
e Enfermageem
de Saaúde Materna e Obstétrica [EEESMO] coompete prestaar os cuidados de enfermaagem que requuerem um nívvel
mais profundo de conhecimenttos e habilidaades, actuanddo no âmbitoo da especiaalidade que possui,
p
estanddo
portannto habilitadoo a tomar decisões
d
no pleno exerccício da autoonomia dos Cuidados dee Enfermageem
especcializados…”
- O arrtigo 28º nº 2 da Lei 9/20099 de 4 de Marrço estabelece o conteúdo mínimo para a formação dos
d enfermeiroos
de cuidados geraiss, que pode seer verificada nno ponto 2.1 do anexo II da mesma Lei e onde se poode ler que, no
n
que ddiz respeito aos
a conteúdoos relacionaddos com a área
á
da Saúdde Materna e Obstétrica, apenas estãão
contemplados o ennsino teórico e prático relattivos ao “Princcípios de cuiddados de enfeermagem em matéria de […
…]
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Higienne e cuidadoss a prestar à mãe
m e ao recéém-nascido” e “Cuidados dee enfermagem
m em matéria de […] Higienne
e cuiddados a prestaar à mãe e ao recém-nasciddo”, respectivaamente.
- Refe
fere-nos o arttigo 39º nº 2 alínea b) dda Lei 9/20099 de 4 de Março
M
que é competência das parteiraas1
“Diagnnosticar a graavidez, vigiar a gravidez noormal e efectuuar os examess necessárioss à vigilância da
d evolução da
d
graviddez normal; “
ESMO “Cuida a
- Segundo o Reguulamento 127//2011 de 18 dde Fevereiro, inseridos na competênciaa H2 dos EEE
mulheer inserida naa família e coomunidade duurante o períoodo pré-natal””, cabe a estees enfermeiroos especialistaas
diagnoosticar e monnitorizar a gravvidez (unidadee de avaliaçãão H2.1.2) asssim como infoormar e orientar sobre estiloos
de vidda saudáveis na
n gravidez. (Unidade de avvaliação H2.1.4)
c
geraais
- Segundo o Pareccer nº 275/2010, “Em todass as intervençõões implemenntadas pelo ennfermeiro de cuidados
ou ennfermeiro espeecialista deve observar-se ttodos os princcípios inerentees à boa práticca de Enfermagem, devenddo
para iisso possuir foormação neceessária à excellência do seu exercício profissional, assuumindo o deveer de “exercerr a
profisssão com os adequados
a
coonhecimentos científicos e técnicos, […]] adoptando to
todas as medidas que viseem
melhoorar a qualidadde dos cuidaddos e serviçoss de Enfermaggem prestadoss [Cf ponto 1 , artigo 76º, DL
D nº 104/98 de
d
21 dee Abril]”, actuuando no mellhor interessee e benefício dos utentes e cidadãos, respeitando o seu direito a
cuidaddos de saúde efectivos, segguros e de quualidade”.
- A Caardiotocografiaa é um método de monitorizzação da activvidade uterinaa, dos movimeentos fetais e da
d frequência
cardíaaca fetal, em simultâneo
s
que implica, ent re outros, a aqquisição prévia de conhecim
mentos científficos e técnicoos
que permitam a suaa correcta aplicação e interppretação.
- As cconsultas de vigilância
v
na área
á da Saúdee Materna e Obstétrica,
O
parra além dos pparâmetros doo âmbito geral e
comum a todos os indivíduos, im
mplica a vigilânncia e a monitoorização de outros específiccos e exclusivvos da área doos
cuidaddos em Enferrmagem Espeecializada de S
Saúde Maternna e Obstétricca, como sejaam a monitorizzação da altura
uterina, da Frequênncia Cardíaca Fetal e da Caardiotocografiaa.
3. C
Conclusão
- As ccompetênciass exclusivas dos
d EEESMO
O estão legalm
mente definidaas pela Lei 9//2009 de 4 de Março assiim
como regulamentaddas pelo Reguulamento 127//2011 de 18 de Fevereiro.
- O cconteúdo funccional dos ennfermeiros dee cuidados geerais é legalm
mente distintoo do conteúddo funcional de
d
qualquer enfermeiro especialistaa, incluindo os EEESMO, coomo se verificaa legalmente no REPE e naa Lei 9/2009 de
d
4 de M
Março, sendo que a substituuição destes ppor aqueles é ilegal.
- Decoorrente da sua formação, o enfermeiro dde cuidados gerais
g
tem com
mpetências paara participar na consulta de
d
Saúdee Materna; coontudo esta participação ddeve abster-sse de invadir a área de ccompetênciass exclusiva doos
EEES
SMO pois quee, pela falta de aquisição anterior de uma formaçãão especializaada nesta áreea, não terá a
compeetência para “Exercer a prrofissão com oos adequadoss conhecimenntos científicoss e técnicos, com o respeiito
pela vvida, pela diggnidade humaana e pela saaúde e bem-eestar da popuulação” [artigoo 76º nº 1 alíínea a)]. A nãão
obserrvação deste pressuposto
p
pode
p
incorrer num eventual incumprimennto da ética e deontologia da
d profissão de
d
enferm
magem e da legislação em
m vigor aplicáável, com ass consequências previstas no Estatuto da Ordem doos
Enferm
meiros.

Peloo anexo I do DLL 333/87de 1 dee Outubro, em P
Portugal “Parteira” correspond
de ao título proffissional de “Enfermeiro
Especcialista em Enfeermagem de Saúde Materna e Obstétrica”
1
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- Enteende-se que todos os paarâmetros avaaliáveis excluusivamente noo período daa gravidez fazzem parte daas
compeetências excluusivas dos EE
EESMO (monittorização da altura
a
uterina e da frequênccia cardíaca feetal).
- A caardiotocografiaa é um processso que contrribui para a monitorização
m
do
d bem-estar fetal e da acctividade uterinna
pelo qque é consideerado da exclusiva compettência dos EE
EESMO sendoo que, não é possível desccontextualizar a
sua innterpretação de
d todo o proccedimento envvolvido na suaa realização deesde a identifiicação correctta, no abdómeen
materrno, do fundo uterino e do foco
f
fetal, à ccolocação doss transdutores e à realizaçãão dos respecctivos ensinos à
grávidda. Assim, connforme é referrido no Pareceer nº 275/20100 “A interpretaação do registoo cardiotocográfico não podde
ser enntendida com
mo posterior à fase de execcução”, pelo que
q todo o prrocesso apennas pode ser realizado peloos
EEES
SMO.
- Eveentuais Cursoos de formaçção sobre acctividades (neeste caso viggilância da ggravidez e caardiotocografia)
pertenncentes à áreea de competêências exclussiva da Enferm
magem Especcializada em SSaúde Maternna e Obstétricca,
deve sser encarada no contexto de
d formação ppermanente nãão conferindo a habilitação legalmente necessária, para
o exercício autónom
mo desta activvidade aos forrmandos não EEESMO.
E
- De aacordo com o artigo 79º alííneas b) e c) do Estatuto da
d Ordem doss Enfermeiros,, o enfermeiroo é responsávvel
pelas decisões quee toma e peloos actos que ddelega e devee “ proteger e defender a ppessoa humanna das práticaas
que ccontrariem a lei, a ética ou
o o bem coomum, sobretudo quando carecidas dee indispensáveel competênccia
profisssional”. Assim
m a realizaçãão de proceddimentos da competência exclusiva doos EEESMO por parte doos
enferm
meiros não EE
EESMO pode ser consideraada uma violaação da legislação em vigoor e aplicável, da deontologgia
da proofissão de ennfermagem e do REPE incoorrendo-se naa aplicação dee processo dee inquérito ouu disciplinar, de
d
acordo com o Estaatuto da Ordem
m dos Enferm
meiros. Tal vioolação poderáá ser considerrada tanto parra o enfermeiro
não E
EEESMO infractor como na sua hierrarquia que nele delegouu funções paara as quaiss ele não teem
compeetências.
-Om
momento indiccado para inicciar-se a monnitorização cardiotocográfica da gravidezz depende em
m cada caso, e
deve ser ajustado às necessidaades de cadaa gravidez. Contudo
C
algunns autores2 ssugerem as 37
3 semanas de
d
gestaçção para o innício da vigilâância Cardiotoocográfica, seem referência à sua perioddicidade ou, a partir das 35
3
semanas e de form
ma semanal see for uma gravvidez múltipla.
- No sseu papel emppoderador e capacitador
c
daa grávida, o EEESMO
E
devee informar a m
mulher da neccessidade dessta
monitoorizar diariam
mente os movvimentos fetaiss que sente como forma de averiguaçãão contínua e autónoma do
d
bem-eestar fetal (sendo consensuual que o norm
mal seja o reggisto de 10 movimentos - oou mais - num
m período de 12
1
horas, valor abaixoo do qual a gráávida deve prrocurar cuidaddos médicos) e registá-los no seu Boletim de Saúde da
d
Grávidda, em local próprio.
p
Relatores(as) Mesa do Colégio EESSMO
Aprovado na reunião de 17 de Agostoo de 2012

Pl’A MCEE de Saúde Maternna e Obstétricca
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