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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 021/CT/2016 

 

Assunto: Teste do reflexo patelar pode ser realizado pelo enfermeiro em gestante de 

alto risco. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC: 

Trata-se de solicitação de resposta técnica sobre a realização do reflexo do teste 

patelar por enfermeiro, em gestantes de alto risco em situação de uso do sulfato de magnésio.   

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

O magnésio é um cátion intracelular que possui múltiplas funções: participa do 

metabolismo energético, pois é cofator de enzimas do metabolismo glicídico, e é cofator de 

enzimas da degradação dos ácidos nucleicos, das proteínas e dos ácidos graxos; regula a 

passagem de íons transmembrana e intervém na atividade de várias enzimas. O magnésio é 

considerado antagonista fisiológico natural do cálcio exercendo múltiplos mecanismos de 

regulação, como: antagonismo competitivo com ação no canal de cálcio tipo L, efeito 

inibitório sob a enzima Ca2+-ATPase e agindo como cofator de todas as enzimas que 

participam da transferência de fosfato que utilizam ATP. Em altas concentrações, possui ação 

inibitória sob a enzima Na+/K+ -ATPase. O sulfato de magnésio vem sendo utilizado em 

obstetrícia desde 1925 para prevenção e controle das crises convulsivas na doença 

hipertensiva específica da gravidez com a vantagem de diminuir a resistência vascular 

periférica sem alterar o fluxo sanguíneo uterino. 

Devido a níveis plasmáticos elevados pode ser responsável por efeitos adversos 

sendo necessário observar alguns parâmetros clínicos para garantir segurança do uso. Esses 

parâmetros são: diurese de 25 ml/h, reflexo patelar presente, frequência respiratória maior que 

12 (doze) incursões respiratórias por minuto e dados vitais inalterados (pressão arterial, pulso 

e consciência). 

O reflexo patelar é um reflexo mediado por nervos oriundos da raiz de L2, L3 e 

L4, mas predominante de L4. Clinicamente é considerado como um reflexo de L4. O paciente 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

deve estar sentado com as pernas pendentes, percute-se o tendão patelar com um golpe curto e 

rápido, logo abaixo da patela e observa-se a extensão do joelho. O procedimento deve ser 

repetido na perna oposta. O teste do reflexo patelar faz parte do exame físico da paciente. 

Considerando o que consta na Lei 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto 

94.406/1987, no seu Art. 8º , ao enfermeiro incumbe: 

I-privativamente: 

[...] 

i) consulta de Enfermagem; 

j) prescrição da assistência de Enfermagem; 

l) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 

II-como integrante da equipe de saúde: 

Art. 08º, inciso II, item i) participação nos programas e nas atividades de 

assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 

prioritários e de alto risco. Em seu Art.11, inciso III, executar tratamentos especificamente 

prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem. 

A Resolução COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece os direitos, 

responsabilidades e deveres que o profissional de Enfermagem, deve seguir:  

Art.12 assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre 

de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; 

Art.13. Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e 

somente aceitar cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si e para 

outrem; 

Art.36. Participar de prática multiprofissional e interdisciplinar com 

responsabilidade, autonomia e liberdade. 

Ao prestar assistência ao paciente, a enfermeira deve estar preparada técnica e 

cientificamente.  

Ressalta-se também, além do preparo técnico e científico dos profissionais da 

saúde                                                            , buscando di         
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               ê                                                                        

                                   . A conduta anti                  -se pela fo               

                                                                                          

                                                         . 10 que o profissional enfermeiro 

pode recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, 

ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 

Nos seus artigos                                                  enfermeiro assegurar a 

assistência de Enfermagem livre de danos dec                     , negligencia ou 

imprudência                                           -se por falta cometida em suas 

atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. 

 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, de 

acordo com a legislação vigente, afirma que o teste do reflexo patelar pode ser realizado pelo 

enfermeiro desde que o mesmo sinta-se competente técnica e cientificamente para a sua 

realização. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 08 de setembro de 2016. 

 

Enf. Dra. Maria Emilia de Oliveira 

 Câmara Técnica da Saúde da Mulher e do Recém-nascido 

COREN-SC- 1778 

 

Aprovado pela Câmara Técnica da Saúde da Mulher e do Recém-nascido em 08/09/2016. 
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Membros: 

Enf. Dra. Maria Emilia de Oliveira – Coordenadora                 

Enf. Ana Paula Fernandes – Secretária 

Enf. Larissa Rocha – Membro 

Enf. Odalea Maria Bruggemann - Membro  

Enf. Dra. .Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos - Membro           

 

Revisado pela Direção em 03 de outubro de 2016. 
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