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A Cardiotocogra�a pode ser usada para registar o batimento do coração do bebé enquanto ainda está dentro do 
útero e as contrações sentidas pela mãe, durante a gravidez e o trabalho de parto.
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O que é a Cardiotocogra�a (CTG)?
A CTG mede a frequência cardíaca (batimentos do coração por minuto) do seu bebé. Ao 
mesmo tempo, monitoriza também as contrações do útero. Este método pode ser utilizado 
durante o período pré-natal (antes do parto) ou durante o trabalho de parto, para monitorizar 
sinais de diminuição do oxigénio disponível para o bebé (sinais de stress fetal). Através da 
avaliação de diferentes aspetos da frequência cardíaca registados num grá�co, os médicos e 
enfermeiros (parteiros) podem avaliar o bem-estar do bebé.

O que acontece durante a Cardiotocogra�a (CTG)?
Monitorização externa 
A maioria das vezes a CTG pode ser realizada externamente. Isto signi�ca que o equipamento utilizado para monitorizar a frequência cardíaca do 
bebé pode ser aplicado na barriga (abdómen) da mãe. Dois cintos elásticos são colocados à volta do abdómen da mãe, cada um com uma placa 
redonda do tamanho de uma bolacha que fazem contacto com a pele. Uma destas placas mede a frequência cardíaca do bebé (é necessário 
aplicar um gel entre a pele e a placa). A outra mede a pressão na barriga da mãe – desta forma é capaz de mostrar quando cada contração 
uterina acontece, fazendo também uma estimativa da sua força. 
As duas placas estão conectadas a uma máquina que interpreta os sinais delas provenientes. O batimento do coração do bebé pode ser ouvido 
como um “bater” ou “pulsar” que a máquina produz. Este som é regulável em volume para ser o mais confortável possível para a mãe. A máquina 
também disponibiliza um grá�co impresso onde se pode avaliar a frequência cardíaca do bebé ao longo do tempo, bem como as variações da 
frequência cardíaca em relação com as contrações uterinas da mãe.
Se a avaliação CTG for realizada antes do parto, poderão pedir-lhe para premir um botão num dispositivo da máquina de cada vez que sentir o 
seu bebé mexer. Nesta altura da gravidez poderá ou não haver contrações uterinas. Se não existirem, no grá�co será apenas registada a frequên-
cia cardíaca do bebé.

Monitorização interna
Durante o trabalho de parto, ocasionalmente, não é possível obter um sinal de frequência cardíaca do bebé com boa qualidade usando o monitor 
externo (por exemplo, no caso de obesidade da mãe). Neste caso, pode ser utilizado um pequeno dispositivo chamado elétrodo que é inserido 
através da vagina da mãe e colocado no couro cabeludo do bebé (�gura C). Esta monitorização interna é, na maioria dos casos perfeitamente, 
segura e inócua para o bebé, permitindo uma melhor captação do sinal de frequência cardíaca.
Como é que a Cardiotocogra�a (CTG) funciona?
A CTG usa ondas de som chamadas ultrassons para detetar a frequência cardíaca do bebé. O ultrassom é um som de elevada frequência que não 
é audível pelo ser humano, mas que pode ser emitido e captado por máquinas especiais.
Os ultrassons viajam livremente através de �uídos (por exemplo, o sangue no coração do bebé) e tecidos moles (por exemplo, a gordura ou 
músculo). Quando “atingem” uma superfície sólida (por exemplo, as válvulas do coração do bebé) são re�etidas para trás como um eco. Assim, à 

medida que os ultrassons “atingem” diferentes estruturas no corpo 
humano, de diferentes densidades, enviam de volta ecos de 
intensidades diferentes.
Na monitorização CTG é utilizado um tipo especial de ultrassons 
chamado Doppler®. Este tipo de ultrassons é usado para avaliar 
estruturas em movimento, sendo, assim, útil para avaliar o batimento 
cardíaco.
A outra placa redonda da monitorização CTG mede a tensão da 
barriga (abdómen) da mãe. Esta medição é utilizada para avaliar 
quando é que o útero se contrai e para ter uma ideia aproximada da 
intensidade dessa contração.

O que é que a Cardiotocogra�a (CTG) permite saber?
A frequência cardíaca normal do bebé varia entre 110 e 160 batimentos por minuto. Esta é uma frequência muito mais rápida do que a sua 
frequência cardíaca, que varia entre 60 e 100 batimentos por minuto. Uma frequência cardíaca do seu bebé que é demasiado alta ou demasiado 
baixa ou que varie pouco (por exemplo, de acordo com os seus movimentos) pode sinalizar um problema no seu bem-estar.

Modi�cações na frequência cardíaca do bebé que ocorrem, por exemplo, com as contrações, formam um padrão grá�co. Certas alterações neste 
padrão podem sugerir um problema na oxigenação do bebé. Se tais alterações não forem reversíveis (por exemplo, alterando a posição da mãe, 
aumentado a hidratação da mãe, diminuindo a frequência das contrações), poderá haver necessidade do seu médico decidir pelo nascimento 
imediato do seu bebé. Tal poderá signi�car a realização de uma cesariana ou de um parto ajudado com fórceps ou ventosa.

Para que serve a Cardiotocogra�a (CTG)?
Durante um trabalho de parto normal, de baixo risco, a cardiotocogra�a é utilizada de forma intermitente (durante períodos de 20 minutos) ao 
longo do tempo até ao nascimento do bebé (apenas na fase �nal, durante os esforços expulsivos (“puxos”), de forma contínua). No entanto, em 
determinadas situações, a monitorização CTG contínua é aconselhada:
• Se o seu bebé for pequeno para o tempo de gravidez (restrição de crescimento fetal) ou se o trabalho de parto acontecer antes do tempo (parto 
pré-termo);
• Se a grávida tiver pressão arterial elevada ou diabetes;
• Se a grávida tiver febre;
• Se a grávida tiver uma infeção;
• Se houver sangramento vaginal durante o trabalho de parto;
• Se a gravidez for de gémeos;
• Se o intestino do bebé começar a funcionar, tingindo o líquido amniótico (mecónio);
• Se tiver ocorrido rotura de membranas antes de iniciado o trabalho de parto;
• Se houver alguma alteração na realização de CTG intermitente no caso de trabalho de parto em gravidez de baixo risco;
• Se o seu bebé estiver numa posição diferente – por exemplo, sentado (de pelve);
• Se optar por analgesia epidural ou se tiver sido usada ocitocina para aumentar o número e intensidade das contrações ou para induzir o parto.

Existem alguns efeitos laterais ou complicações associadas à Cardiotocogra�a (CTG)?
A CTG não usa radiação; é considerada um teste muito seguro e e�caz na redução de complicações associadas à diminuição da oxigenação do 
bebé durante o trabalho de parto.
Com a utilização de máquinas de última geração (usando sistemas sem �os), é agora possível manter o movimento da grávida durante o trabalho 
de parto, enquanto se procede à execução da CTG.
Quando a CTG é utilizada sem indicação adequada poderá aumentar a probabilidade de intervenções desnecessárias como o parto ajudado com 
ventosa ou fórceps e a cesariana.
Certas infeções maternas como o herpes, as hepatites B ou C e a infeção por VIH (SIDA) impossibilitam a utilização da monitorização interna por 
aumentar a probabilidade de transmissão destas infeções ao bebé, sendo nestes casos segura a utilização da monitorização externa.
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