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TEMÁTICAS

Assistência Obstétrica Segura

Cardiotocografia – Monitorização e Análise

Cardiotocografia – Classificação

Monitorização STAN

Casos Clínicos
         Hipóxia / Acidose fetal:
 Hipotensão materna
 Taquissistolia/ Hipertonia
 Descolamento prematuro de placenta normalmente inserida
 Prolapso do cordão umbilical

METODOLOGIA
Palestras teórico-práticas, PBL e ensino simulado (Hands-on e pacientes virtuais com 
Body Interact). Avaliação teórica e prática.

DURAÇÃO 8 Horas.

DESTINATÁRIOS

Médicos Especialistas e/ou do Internato da Especialidade de Ginecologia/Obstetrícia;

Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia (EESMO) e/ou do Curso 
de Pós-Licenciatura em EESMO.

ACREDITAÇÃO/
PATROCÍNIO 
CIENTÍFICO

Departamento de Saúde Materna e Obstetrícia.

DESCRIÇÃO

OBJETIVOS

CARDIOTOCOGRAFIA INTRAPARTO

Body Interact   Instituto Pedro Nunes, TecBis, Rua Pedro Nunes, Edifício D, 3030-199 Coimbra - Portugal 
                             Phone +351 239 090 850 | E-mail info@bodyinteract.com | www.bodyinteract.com

Healthway  Edifício Monsanto, Rua Afonso Praça 30 , 7º piso, 1495-061 Miraflores – Portugal
                       Phone +351 214 182 053| Mobile  +351 917860888 | E-mail info@healthway.pt| www.healthway.pt

O Curso Cardiotocografia Intraparto é sustentado pela evidência científica 
e visa fornecer um suporte ao uso e interpretação da cardiotocografia 
intraparto, auxiliando a tomada de decisão e abordagem clínica perante 
padrões específicos de traçados, de acordo com as guidelines internacionais.
O recurso à cardiotocografia intraparto generalizou-se na assistência 
obstétrica pelo que é fundamental que os profissionais estejam bem 
familiarizados com a sua utilização segura, conhecendo as suas limitações 
e potenciais benefícios, nomeadamente em casos de maior risco. 

A variação intra e inter observador e subjetividade da análise e interpretação 
dos traçados, com implicações nas orientações clínicas consequentes têm 
sido demonstrados pelo que se torna crucial o conhecimento das normas 
em vigor, identificando as características de base da cardiotocografia e 
distinção dos traçados conduzindo a uma abordagem clínica adequada.

O Curso Cardiotocografia Intraparto surge desta necessidade, aliando à 
formação teórica, a análise de casos e simulação de cenários com vista à 
correta análise, interpretação e classificação dos traçados da cardiotocogra-
fia, auxiliando a tomada de decisão para uma abordagem assistencial segura.

Capacitar para a utilização da cardiotocografia de forma segura, de acordo 
com as normas internacionais e guidelines atuais, contribuindo para a 
tomada de decisão durante a vigilância durante o trabalho de parto, 
garantindo uma assistência obstétrica segura. 
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