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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 028/CT/2014 

 

 

I. Identificação: Trata-se de solicitação de resposta técnica para esclarecimentos respeito 

da realização do exame de espirometria por profissional de Enfermagem.  

 

II. Histórico: Enfermeira gostaria de ser informada se o profissional enfermeiro está 

habilitado para realizar exame de espirometria.  

 

III. Solicitação: resposta técnica para esclarecimentos a respeito da realização do exame de 

espirometria por profissional de Enfermagem. 

 

IV. Encaminhamento: A espirometria é um exame realizado para medir o volume e a 

velocidade do ar que entra e sai dos pulmões. Também recebe o nome de Prova 

Ventilatória ou de Prova de Função Pulmonar. É um exame indolor e não invasivo 

realizado para medir a velocidade e também o volume do ar que entra e sai dos pulmões. É 

um exame que exige a participação do paciente e que deve ser analisado em conjunto com 

outros fatores como dados radiológicos e o histórico do paciente. O exame procura medir, 

entre outras coisas, o consumo de oxigênio na respiração e, de acordo com os resultados, é 

possível o diagnóstico de diversas complicações, tanto as ligadas ao sistema respiratório 

como as ligadas a outras partes do corpo humano e que também influenciam na respiração 

adequada. O exame de espirometria é muito indicado quando há a suspeita de alguma 

doença relacionada ao sistema respiratório (Saúde, Doenças e Medicina, 2014). O exame 

pode ser realizado periodicamente para acompanhamento da evolução e do tratamento da 

doença. O exame de espirometria é muito indicado quando há a suspeita de alguma doença 

relacionada ao sistema respiratório (figura 1).  
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Figura 1 – Demonstração da colocação de espirômetro para realização do exame. Fonte: Saúde, 

Doenças e Medicina, 2014 (http://www.saudemedicina.com/espirometria-entenda-umpouco- sobre-

o-procedimento. Acesso em 16.09.14).  

 

Doenças respiratórias ocupacionais e doenças intersticiais pulmonares também podem ser 

diagnosticadas quando ocorre a realização deste exame. Estas também podem ser avaliadas 

em intensidade e monitoradas durante o tratamento. Outras complicações como doenças 

neuromusculares ou falta de ar, chiado no peito e tosse também ser avaliadas durante a 

espirometria. Este procedimento também é bastante indicado no pré-operatório de cirurgias 

como a de tórax, de abdômen e de pescoço. Desta forma é possível se analisar distúrbios 

respiratórios e tomar cuidados especiais no uso de anestesias e outros medicamentos. 

Cuidados devem ser tomados na realização do procedimento de espirometria: o paciente é 

medido e pesado. Após isto, um aparelho chamado de espirômetro é conectado ao 

indivíduo através de um bocal (figura 1). Um clipe de borracha é colocado no nariz do 

paciente. Este, sentado, é induzido a respirar tranquilamente pela boca. Deverá ser 

solicitado diversos métodos de respiração como assoprar e encher o peito. O exame não 

dura muito tempo e o paciente deve evitar falar ou tossir. Através da análise da respiração 

é possível detectar as complicações mencionadas acima ou outras mais incomuns. Antes do 

início do exame deve ocorrer um repouso por cerca de 5 minutos. Não é necessário que a 

pessoa realize jejum para fazer a espirometria. Entretanto, fica proibido o consumo de 

chás, cafés ou bebidas alcoólicas cerca de 6 horas antes do início do exame, pois estas 

substâncias podem atrapalhar o resultado do diagnóstico. Em alguns casos o médico 

também irá orientar para que haja a suspensão de medicamentos. É totalmente proibido 
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fumar quando faltar apenas 2 horas para o exame. Caso a pessoa esteja com algum tipo de 

gripe ou resfriado a espirometria deve ser postergada até que ocorra a melhora da 

saúde(Saúde, Doenças e Medicina, 2014). 

De acordo com a ANENT (2014) o Enfermeiro do Trabalho poderá realizar o Teste de 

Espirometria, emitindo resultado e assinando o procedimento realizado, pois em caso de 

alteração o Médico do Trabalho realizará o devido encaminhamento ao médico 

pneumologista. Recomendam a importância da qualidade do procedimento realizado, 

visando um resultado confiável (calibração e manutenção do aparelho, procedimento 

correto, cabendo ao profissional à realização de cursos de treinamento e atualização). Nas 

Diretrizes para Teste de Função Pulmonar da SBPT, afirma-se que:  

 

[...]  

 

A responsabilidade para a realização, acurácia e interpretação da 

espirometria é prerrogativa dos pneumologistas. Médicos generalistas, 

mesmo treinados, realizam e interpretam frequentemente espirometria de 

modo inadequado, de modo que a realização por médicos não especialistas 

não é recomendada (PEREIRA,2002, p.s2).  

 

[...]  

 

O primeiro item e o mais importante no programa de qualidade no 

laboratório de função pulmonar é o técnico. Apenas um técnico competente 

e treinado pode obter a cooperação necessária do paciente e operar 

apropriadamente o equipamento para assegurar resultados acurados e 

reprodutíveis. Estas habilidades e conhecimentos são obtidos através da 

educação apropriada, treinamento e supervisão. O tempo de treinamento de 

novos técnicos na área de espirometria deve ser de pelo menos 80 horas, 

com realização e análise de pelo menos 200 exames. Certificados devem ser 

fornecidos pelo Diretor médico ao final do treinamento, porém os técnicos 

devem ser submetidos a exames para obtenção da qualificação profissional 

pela SBPT e suas regionais. O técnico de função pulmonar deve ter 

conhecimentos básicos de fisiologia respiratória, matemática e informática 

(PEREIRA,2002, p.s16). 

 

[...]  

 

A SBPT credenciou vários Laboratórios de Referência no país, para 

treinamento de médicos e formação de técnicos de função pulmonar, e 
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pretende criar condições para o reconhecimento da profissão de técnico. Os 

técnicos podem ser qualificados para realização de todos os testes básicos de 

função pulmonar em laboratórios completos ou receber treinamento 

específico em determinados setores (ex.: espirometria). É de 

responsabilidade dos técnicos de função pulmonar: 1) Preparação e 

calibração do equipamento; 2) Preparação e instrução dos pacientes; 3) 

Realização dos testes;  

4) Verificação dos critérios de aceitação e reprodutibilidade das curvas 

obtidas; 5) Obtenção e cálculos dos dados finais e preparação dos relatórios 

para interpretação; 6) Realização dos procedimentos para controle de 

qualidade periódicos; 7) Limpeza e anti-sepsia do equipamento e seus 

acessório[...](Extraído do Parecer Coren-SP 002/2014 – CT)  
 

De acordo com o Parecer Coren-SP 002/2014 – CT em sua conclusão, “os profissionais de 

enfermagem podem realizar os exames de espirometria/prova de função pulmonar e “peak 

flow‟  desde que devidamente capacitados, sendo que os Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem devem atuar sob a orientação e supervisão do Enfermeiro. Os exames devem ser 

indicados e acompanhados por médicos que são responsáveis também pela interpretação dos 

achados e elaboração de laudos[...]”. 

 

Por outro lado, o processo consulta CFM nº3656/95 PC/CFM/nº11/96, “a leitura e 

interpretação de testes espirometricos constitui parte do diagnóstico clínico, seno considerado 

ato privativo da medicina”. E ainda, que o Ministério do Trabalho e Emprego na Classificação 

Brasileia das Ocupações, não faz menção a ocupação de Técnico em Espirometria ou 

qualquer atribuição de outras ocupações que considere a realização de espirometria.  

 

Ante ao exposto, o Coren/SC, entende que por ser considerado um procedimento de 

complexidade técnica, que não é usual na formação dos profissionais de Enfermagem, e, 

portanto, não está previsto em legislação específica do Conselho Federal de Enfermagem, que 

o exame de espirometria pode ser realizado por profissional Enfermeiro, auxiliado pela equipe 

de Enfermagem, com a presença do Médico; desde que sejam elaborados pelas instituições de 

saúde, protocolos, procedimento operacional padrão ou normas técnicas que regulamentem de 

forma multidisciplinar o procedimento supracitado. Em caso da inexistência de tal 

regulamentação ou devido à falta de habilidade técnica recomenda-se que os Enfermeiros se 

recusem a realização de tal procedimento, sob-risco de infringir a legislação vigente, 

conforme previsto na Resolução COFEN Nº 311 de 12 de maio de 2007, Art. 10 – Recusar-se 
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a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou 

que não ofereçam segurança ao profissional, a pessoa, a família e coletividade e Art. 13 – 

Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar 

cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.  

 

Florianópolis, 16 de setembro de 2014.  

 

Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 
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