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Resumo

Este estudo teve como objetivo identificar e descrever o perfil dos profissionais de 

enfermagem que participam da atenção ao pré-natal, no município de Rio Branco (AC). Os dados 

foram coletados por meio de entrevistas realizadas com todos os profissionais de enfermagem que 

atendem à gestante em 16 unidades da rede básica de saúde. Os profissionais entrevistados são 

predominantemente do sexo feminino (91,30%), com uma idade média de 34,3 anos, 52,17% 

com quatro anos de formação profissional, com uma média de 54,1 meses de experiência na 

assistência pré-natal, com carga horária média semanal de trabalho de 53,26 horas e 52,17% 

trabalham em mais de uma instituição. Os resultados revelaram que, dos enfermeiros que realizam 

a consulta pré-natal, apenas 2 (11,76%) cursaram especialização em obstetrícia, e os demais 

(88,24%) fizeram capacitação em assistência pré-natal com duração de 24 a 40 horas. Conclui-se 

que a participação de enfermeiros e enfermeiras obstétricas tem fundamental importância para 

o fortalecimento da assistência pré-natal, entretanto são necessários investimentos na formação de 

pessoal qualificado, para o atendimento à mulher no ciclo grávido-puerperal, a fim de melhorar, 

cada vez mais, a qualidade de atendimento nos serviços de saúde materna e neonatal de Rio Branco.
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PRENATAL CARE BY NURSING PROFESSIONALS IN RIO BRANCO, 

ACRE AND AMAZON REGION

Abstract

This study aimed to identify and describe the profile of nursing professionals who 

participate in prenatal care in Rio Branco (AC), Brazil. Data was collected through interviews 

with all nursing professionals working with pregnant women in 16 units belonging to the 

basic health care network. The interviewed professionals are mostly female (91.30%), with an 

average age of 34.3 years; 52.17% have four years of professional training, with an average of 

prenatal care experience of 54.1 months; the standard weekly hour load is 53.26 hours and 

52.17% work in more than one institution. The results revealed that, of all nurses working 

in prenatal consultations, only 02 (11.76%) had a specialization degree in midwifery, while 

the remainder (88.24%) took a prenatal training course that lasted between 24 and 40 hours. 

It can be concluded that the participation of nurses and nurse-midwives is fundamental to 

strengthen prenatal care. Investments are needed to train qualified personnel for care delivery 

to women in the pregnancy-puerperal cycle, with a view to increasingly improving the quality 

of care in maternal and neonatal health services offered in Rio Branco.

Key words: Prenatal care. Pregnancy. Obstetrical nursing.

ATENCIÓN PRENATAL POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN RIO BRANCO, 

ACRE, AMAZONIA

Resumen

La finalidad de este estudio fue identificar y describir el perfil de los 

profesionales de enfermería que participan en la atención prenatal ofrecida en Rio Branco 

(AC), Brasil. Los datos fueron recolectados mediante entrevistas realizadas con todos los 

profesionales de enfermería que atienden a gestantes en 16 unidades de la red básica de 

salud. Los profesionales entrevistados son predominantemente del sexo femenino (91,30%), 

con edad promedia de 34,3 años, 52,17% con cuatro años de formación profesional, con 

un promedio de 54,1 meses de experiencia en la atención prenatal, con carga horaria 

promedia de trabajo semanal de 53,26 horas, siendo que el 52,17% trabaja en más de 

una institución. Los resultados revelaron que, de los enfermeros que realizan la consulta 

prenatal, solamente 02 (11,76%) cursaron especialización en obstetricia y los demás (88,24%) 
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realizaron una capacitación en atención prenatal con duración de 24 a 40 horas. Se concluye 

que la participación de enfermeros y enfermeras obstétricas tiene importancia fundamental 

para el fortalecimiento de la atención prenatal. Sin embargo, son necesarias inversiones en la 

formación de personal cualificado, para la atención a la mujer en el ciclo grávido-puerperal, 

para mejorar, cada vez más, la calidad de la atención en los servicios de salud materna y 

neonatal de Rio Branco.

Palabras-Clave: Atención prenatal. Embarazo. Enfermería obstétrica.

INTRODUÇÃO

Anualmente, quase 600 mil mulheres em todo o mundo morrem vítimas de 

complicações ligadas ao ciclo gravídico-puerperal. Dessas, 95% ocorrem nos países em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos, e 5% nos países desenvolvidos.1 

A razão da mortalidade materna no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, em 

2002, foi de 50,3 por 100 mil nascidos vivos. A região Nordeste teve o maior índice, 60,8, 

seguida da região Centro-Oeste, com 60,3, região Sul, com 56,6, Norte, com 53,2, e o menor 

índice foi encontrado na região Sudeste, com 45,9.2 

No estado do Acre, a Razão de Mortalidade Materna (RMM), segundo o Plano 

Estadual de Saúde de 2004, foi de 51,97. Esses dados são preocupantes, tendo em vista que a 

RMM aceitável pela Organização Mundial de Saúde (OMS) deve ser de 10 óbitos por 100 mil 

nascidos vivos.3

A assistência pré-natal é a principal forma de conhecimento prévio sobre o 

parto e o puerpério, uma vez que possibilita prevenir e detectar alterações da gravidez como 

também tratá-las de forma precoce, reduzindo os índices de morbimortalidade materna 

e fetal.4 Vários estudos apontam que a atenção qualificada no pré-natal pode contribuir 

significativamente para a redução dessas taxas e promover uma maternidade sem risco.5

O enfoque do atendimento qualificado baseia-se na premissa de que deve ser 

concedido a cada mulher o acesso à assistência com profissionais que tenham habilidades 

necessárias para oferecer cuidados competentes, durante a gravidez e o parto. Para que isso 

ocorra, o profissional qualificado necessita de um contexto facilitador, que ajude e apoie 

seu trabalho. Isso inclui um marco legal e normativo de respaldo, acesso a equipamentos 

e medicamentos essenciais, um sistema de referência em funcionamento e sistemas de 

educação e de saúde que fomentem o pensamento crítico, a competência clínica e o 

desenvolvimento de habilidades interpessoais e de comunicação eficazes.5
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No Brasil, o Ministério da Saúde, desde 1999, vem implementando políticas de 

expansão da rede física e instalação de equipamentos para atendimento do cuidado intensivo 

às mulheres e seus recém-nascidos, como também o treinamento técnico dos profissionais 

de saúde para uma nova assistência obstétrica que respalde as melhores práticas e acarrete 

maior acolhimento à gestante e à sua família. Especificamente à enfermagem, o Ministério de 

Saúde vem propiciando um forte incentivo à formação de enfermeiras obstétricas, inclusive 

com financiamento de cursos de especialização. Tais políticas estão assentadas na necessidade 

de formação de pessoal qualificado para o atendimento à mulher no ciclo gravídico-puerperal 

e na redução da morbimortalidade materna e neonatal.6

As enfermeiras, nas últimas décadas, vêm, gradativamente, integrando-se às 

atividades de assistência às gestantes e ocupando espaços relevantes nas instituições de saúde 

que prestam atendimento a tal clientela. De acordo com a Lei do Exercício Profissional da 

Enfermagem, o pré-natal de baixo risco pode ser acompanhado integralmente pela enfermeira.7

Estudo realizado em uma instituição de São Paulo, cuja assistência pré-natal 

é prestada, exclusivamente, por enfermeiras obstétricas e alunos dos cursos de graduação 

e pós-graduação em enfermagem, identificou que, segundo as usuárias, a grande maioria 

delas procura aquele serviço de pré-natal em razão do perfil dos profissionais, sendo 

compromissados com a qualidade técnica, com os aspectos ético-políticos e com os direitos 

da mulher.8 

A cobertura de pré-natal, em todo o estado do Acre, em 2003, segundo o 

Sistema de Informação de Nascidos Vivos (Sinasc), a Vigilância Epidemiológica (VE) e a 

Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), aumentou de 32,3%, em 1999, para 57,9%, em 

2003.3 Vale salientar que, no município de Rio Branco, são os enfermeiros que realizam as 

consultas de pré-natal às gestantes de baixo risco.

Estudos mostram que, na Suécia, país em que o atendimento às gestantes cabe à 

enfermeira obstétrica, além de apresentar índices de mortalidade materna e neonatal baixos, 

as enfermeiras conseguem atender mais clientes e de forma mais satisfatória.9 As experiências 

da Colômbia, Malásia, Sri Lanka e Tailândia têm mostrado que é possível conseguir atenção 

qualificada onde exista compromisso político, e este compromisso seja transformado em ação.10 

A presença e o papel da enfermeira obstétrica na atenção pré-natal têm sido 

incentivados em nosso país, dada a contribuição que esta profissional pode dar à ampliação 

da cobertura e à melhora da qualidade dos serviços. A consulta de enfermagem visa a oferecer 

assistência clínico-obstétrica, respaldada nas evidências científicas de fatores de risco para a 

gestante e o concepto e nas diretrizes para a atenção pré-natal do Ministério da Saúde.7,11
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O oferecimento de uma atenção qualificada depende, sobremaneira, do 

desempenho qualificado por partes dos profissionais que assistem mulheres na gestação. 

Nesse sentido, com a finalidade de contribuir com as políticas nacionais de formação de 

recursos humanos em saúde, em especial em saúde materna e neonatal, este estudo teve 

como objetivo identificar e descrever o perfil dos profissionais de enfermagem que participam 

da atenção ao pré-natal no município de Rio Branco (AC).

MATERIAL E MÉTODOS 

O delineamento do estudo é descritivo com abordagem quantitativa. Os locais 

de estudo foram os Centros de Saúde (CSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs) de 

Rio Branco (Acre). A amostragem aleatória simples dos CSs e USFs foi composta por 13 

Centros de Saúde (CSs) e 52 Unidades de Saúde da Família (USFs), de forma a contemplar 

25% do total das unidades. Foram sorteados 3 CSs (25%) e 13 USFs (25%). A seleção deu-se 

da seguinte forma: foram enumerados todos os serviços, atribuindo-se a cada um deles um 

número; e, utilizando uma tabela de números aleatórios, procedeu-se ao sorteio. A amostra 

final foi constituída por 16 unidades de saúde. 

Os 3 CSs possuem 46 profissionais de enfermagem (14 enfermeiros, 30 técnicos 

em enfermagem e 2 auxiliares de enfermagem) além de 25 profissionais médicos (15 clínicos 

gerais, 7 pediatras e 3 ginecologistas). Existem ainda 7 cirurgiões-dentistas, 8 auxiliares 

de consultório dentário e 2 técnicos de higiene dental. Os profissionais de enfermagem 

trabalham em regime de 30 horas semanais. A porta de entrada desses CSs para atendimento 

à população é referenciada pelas USFs e demanda espontânea. 

As 13 USFs possuem 23 profissionais de enfermagem (13 enfermeiros e 10 

técnicas em enfermagem), 12 médicos da família, 75 Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), 

5 cirurgiões dentistas e 3 auxiliares de consultório dentário. Os profissionais de enfermagem 

trabalham em regime de 40 horas semanais. Cada unidade possui sua área adstrita, 

atendendo a uma média de 700 famílias. As USFs dispõem de ACSs que efetuam uma 

visita domiciliar mensal a cada família. Na visita, são captadas as grávidas e encaminhadas 

à USF para iniciar o pré-natal. Em casos de gestantes faltosas, os ACSs são responsáveis pela 

recondução dessas gestantes ao pré-natal.

A amostra deste estudo foi composta por todos os profissionais de enfermagem 

que atendem à mulher, durante a gestação, nas 16 unidades sorteadas (CS e USF), no 

município de Rio Branco no ano de 2006.
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A coleta de dados foi desenvolvida por meio de entrevista estruturada com 

os 23 profissionais de enfermagem na unidade de atuação do entrevistado, conduzida 

pessoalmente por uma das autoras. O roteiro da entrevista constou de perguntas abertas e 

fechadas e foi conduzido também pela mesma autora. O tratamento estatístico foi realizado 

pela análise descritiva das variáveis, com apresentação de tabelas de contingências, com 

frequências e percentuais.

Esta pesquisa foi desenvolvida de acordo com os parâmetros da Resolução 

n.o 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre pesquisa que envolve seres 

humanos. Foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Protocolo n.o 054/2006).

RESULTADOS

A população deste estudo foi composta por 23 profissionais de enfermagem que 

prestam atendimento à gestante em 3 CSs (Centros de Saúde) e 13 USFs (Unidades de Saúde 

da Família), no município de Rio Branco, no Acre.

Os profissionais entrevistados são predominantemente do sexo feminino (21), 

com uma idade média de 34,3 anos. Quanto à categoria profissional, 15 são enfermeiras, 2 

enfermeiras obstétricas, 4 técnicas de enfermagem e 2 auxiliares de enfermagem (Tabela 1).

O tempo de formação profissional dos profissionais de enfermagem, em todas as 

categorias, foi superior a um ano. Observou-se que 52,17% (12) dos profissionais possuem até 

4 anos de formação (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição dos profissionais de enfermagem da rede básica do município 
de Rio Branco (AC), segundo a idade, formação, anos de formação, carga horária de 
trabalho e número de empregos – Rio Branco – 2006 

Variáveis Categorias n %

Idade/anos 20-30 11 47,83

31-40 08 34,78

41-50 01 4,35

51 e mais 03 13,04

Formação Enfermeira Obstétrica 02 8,70

Enfermeira 15 65,22

Técnica em Enfermagem 04 17,39

Auxiliar de Enfermagem 02 8,70

(continua)
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Variáveis Categorias n %

Anos de Formação 1-2 anos 05 21,74

3-4 anos 07 30,43

5-6 anos 02 8,70

7-8 anos 02 8,70

9-10 anos 04 17,39

10 anos e mais 03 13,04

Carga Horária de Trabalho 30 horas 03 13,04

40 horas 08 34,78

50 horas 02 8,70

60 horas e mais 10 43,48

Empregos 1 11 47,82

 2 11 47,82

3 1 4,35

A carga horária média semanal de trabalho dos profissionais é de 53,26 horas, 

variando de 30 a 94 horas semanais, excetuando-se 12 (52,18%) deles, que trabalham acima 

de 40 horas semanais. Desses profissionais, 12 (52,17%) possuem dois ou três empregos e 

trabalham em outras áreas de assistência, como hospitais gerais, maternidades, unidades 

de pronto-atendimento infantil e escola de enfermagem (curso técnico e auxiliar de 

enfermagem). (Tabela 1).

Quanto à remuneração, para as enfermeiras, variou entre R$1.771,00 e 

R$2.200,00, e para os profissionais de enfermagem de nível médio variou de R$600,00 a 

970,00 (Tabela 2). Vale ressaltar que o valor do salário mínimo no momento da coleta de 

dados era de R$350,00.

Tabela 2. Distribuição dos profissionais de enfermagem da rede básica do município de 
Rio Branco (AC), segundo a remuneração na instituição pesquisada – Rio Branco – 2006

Remuneração na Instituição (R$)
Profissionais de Enfermagem

Enfermeira Técnico de Enfermagem Auxiliar de 
Enfermagem

500,00 a 1.000,00 - 04 02

1.100,00 a 1.500,00 - - -

1.600,00 a 2.000,00 16 - -

2.100,00 a 2.500,00 01 - -

Total 17 04 02

(conclusão)

Tabela 1. Distribuição dos profissionais de enfermagem da rede básica do município 
de Rio Branco (AC), segundo a idade, formação, anos de formação, carga horária de 
trabalho e número de empregos – Rio Branco – 2006
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De acordo com a Tabela 3, o tempo de trabalho na assistência pré-natal variou 

de 12 a 228 meses, com uma média de 54,1 meses. A categoria de maior tempo de trabalho 

na área foi das enfermeiras (51 meses). Ressalta-se que as técnicas e auxiliares de enfermagem 

não realizam consulta de pré-natal; elas atuam somente na pré-consulta, verificando altura, 

peso e pressão arterial das gestantes.

Tabela 3. Distribuição dos profissionais de enfermagem da rede básica do município de Rio 
Branco (AC), segundo o tempo de trabalho na assistência pré-natal – Rio Branco – 2006

                Profissionais de Enfermagem*

Tempo de Trabalho Enf. Obst. Enfermeira Téc. Enf. Aux.Enf. Total

12 a 24 meses - 03 01 01 05

24 a 36 meses 01 05 01 - 07

36 a 48 meses - 01 01 - 02

48 a 60 meses 01 - - - 01

60 a 120 meses - 05 - 01 06

Acima de 120 meses - 01 01 - 02

Total 02 15 04 02 23
* Enf. Obst. = enfermeira obstétrica; Enf. - enfermeira; Téc. Enf. = técnica de enfermagem; Aux. Enf. = auxiliar de enfermagem.

Dos profissionais que possuem experiência na assistência pré-natal, 13,04% 

(3) trabalharam em Programa de Saúde da Família (PSF) em outros estados, 4,35% (1) no 

Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) e 13,04% (3) em Centros de Saúde no 

município de Rio Branco.

Quanto à realização de treinamento após a formação profissional, das 

17 enfermeiras que realizam consulta de pré-natal, apenas 2 (11,76%) são enfermeiras 

obstétricas, sendo a capacitação realizada por meio do curso de especialização em obstetrícia; 

as demais (88,24%) disseram que aprenderam a realizar a consulta de pré-natal no curso de 

graduação. As técnicas e auxiliares de enfermagem informaram que aprenderam a realizar a 

pré-consulta durante o curso de auxiliar de enfermagem.

Com relação à atualização na área, após a formação profissional nos últimos 

cinco anos, a Tabela 4 mostra que a Assistência Pré-Natal foi o curso que teve maior 

frequência, com 16 enfermeiras (72,7%) com carga horária de 24 a 40 horas, seguido de 

DSTs na Gravidez, com 2 (9,1%) enfermeiras, com duração de 16 a 80 horas. É importante 

ressaltar que as técnicas e auxiliares de enfermagem não realizaram nenhum aprimoramento 

nos últimos cinco anos.
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Tabela 4. Distribuição dos profissionais de enfermagem da rede básica do município 
de Rio Branco (AC), segundo os cursos de atualização realizados após a formação 
profissional – Rio Branco – 2006

Curso de Atualização
Profissionais de Enfermagem*

Enfermeira Enf. Obst. Total

1- Assistência pré-natal (24/40h) 14 02 16

2- PCCU no pré-natal (8h) 01 - 01

3- Aleitamento materno (40h) 01 - 01

4- Planejamento familiar (16h) 01 - 01

5- DSTs na gravidez (16/80h) 02 - 02

6- Saúde da mulher e da criança (120h) 01 - 01

Total 20 02 22
* Enf. Obst. = enfermeira obstétrica.

As atividades realizadas pelos profissionais de enfermagem na assistência 

pré-natal são organizadas conforme a categoria profissional e o grau de complexidade do 

atendimento. Assim, os profissionais declararam realizar os procedimentos conforme segue. 

A enfermeira realiza as seguintes atividades: na pré-consulta (verifica altura, 

peso e pressão arterial); preenche formulários (livro de pré-natal, registro diário, ficha do 

Sisprenatal, ficha Perinatal); faz a anamnese (queixas, dados sociodemográficos e pessoais) e 

exame físico (avaliação da pele, mucosas, membros, presença de edema, exame das mamas, 

verificação da altura uterina, ausculta dos batimentos cardiofetais (BCFs), palpação abdominal 

e verificação da posição fetal); cálculo da idade gestacional (IG); solicita e interpreta 

exames do 1º e 3º trimestre de gestação; avalia o peso corporal; prescreve medicamentos 

respaldada na Resolução n.o 317/2007, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN); 

encaminha referência da gestante, quando necessário; realiza Prevenção do Câncer do Colo 

de Útero (PCCU); entrega de folheto educativo; encaminha para vacina antitetânica; fornece 

preservativo; orienta sobre planejamento familiar, aleitamento materno, consulta puerperal, 

importância do PCCU, cuidado com os dentes, sinais de trabalho de parto, parto, pós-parto e 

com o recém-nascido, DSTs; faz anotações no prontuário e no cartão da gestante; e agenda a 

consulta subsequente.

Nas situações que não forem de competência da enfermeira, como o 

atendimento a gestantes adolescentes de alto risco (menores de 14 anos e acima de 35 anos) 

e com outras patologias, essas profissionais encaminham para o ginecologista da unidade ou 

para a Maternidade e Clínica de Mulheres Bárbara Heliodora (MBH).

 As técnicas e auxiliares de enfermagem realizam ações relacionadas à pré- 

-consulta da gestante, a saber: verificação da altura, peso e pressão arterial.
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Com relação às dificuldades vivenciadas no atendimento a gestante, 70,59% 

(12) das enfermeiras responderam ter dificuldades, enquanto 29,41% (05) relataram não 

apresentar dificuldades na consulta. As dificuldades informadas foram: interpretação de 

exames (23,53%); prescrição de medicamentos (17,65%); tratamento das DSTs e formas de 

abordar as pacientes com NIC III e HIV positivas (5,88%); realização de palpação em grávidas 

obesas e com flacidez abdominal (11,76%); gestantes de alto risco (11,76%); gestante Rh 

negativa (11,76%); e pouco domínio do conteúdo de pré-natal (5,88%). 

É importante destacar que 5,88% dos profissionais identificaram falta de 

materiais como: estetoscópio de Pinard, aparelho de Sonar, aparelho de Pressão Arterial (PA) e 

balança, o que dificulta e prejudica o atendimento das gestantes.

Quanto ao encaminhamento da gestante para a assistência ao parto, as 

enfermeiras relataram que as pacientes são encaminhadas para a MBH ou para a maternidade 

do Hospital Santa Juliana (HSJ); informaram ainda que 23,53% (4) das enfermeiras fazem o 

encaminhamento por escrito, enquanto 76,47% (13) orientam as gestantes a levar o cartão de 

pré-natal. 

Os 3 CSs nos quais foi realizada a pesquisa possuem 46 profissionais de 

enfermagem, sendo 14 enfermeiros, 30 técnicos em enfermagem e 2 auxiliares de 

enfermagem, que trabalham em regime de 30 horas semanais. Já as 13 USFs possuem 23 

profissionais de enfermagem, sendo 13 enfermeiros e 10 técnicas em enfermagem, que 

trabalham em regime de 40 horas semanais. 

Observou-se, nos CSs, que a pré-consulta é de responsabilidade das técnicas 

e auxiliares de enfermagem; já nas USFs, em sua grande maioria, essa atividade é de 

responsabilidade das enfermeiras. A consulta pré-natal é realizada pelas enfermeiras, nos dois 

modelos de atenção (CS e USF).

Verificou-se que os CSs atendem a pré-natal todos os dias, enquanto nas USFs, 

em sua grande maioria, atendem duas vezes por semana. As grávidas são agendadas e é 

definido um número de atendimento nos CSs e nas USFs, mas nem todas são agendadas e 

não é definido um número de consultas. 

É importante ressaltar que as enfermeiras, nas USFs, são responsáveis não só 

pelo atendimento da saúde da mulher, mas também pelos seguintes programas: saúde do 

idoso, hipertensão e diabetes, tabagismo, saúde do trabalhador, hanseníase, tuberculose, 

leishmaniose, núcleo de educação em saúde, saúde na comunidade e DST.

Os dois modelos de atenção básica diferenciam-se pelo acesso facilitado aos 

usuários das USFs e maior disponibilidade de serviços nos CSs, mas, por outro lado, atendem 
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a populações similares e representam a porta de entrada ao sistema de saúde no município 

para os atendimentos eletivos.

DISCUSSÃO

O conjunto dos profissionais nas unidades básicas de saúde deste estudo é 

constituído por 73,91% de enfermeiros, 17,39% de técnicas em enfermagem e 8,70% de 

auxiliares de enfermagem, sendo a grande maioria do sexo feminino (91,30%), com uma 

média de 34,3 anos de idade.

Do grupo de enfermeiros que atendem a gestante na consulta pré-natal, nas 

instituições estudadas no município de Rio Branco, observou-se, quanto à idade, que 88,24% 

têm menos de 40 anos e são do sexo feminino, uma média de 32,9 anos. Este resultado foi 

similar ao de Londrina (PR), em 2005, onde os autores verificaram que a grande maioria 

(94,4%) dos enfermeiros era constituída por mulheres com menos de 40 anos, uma média de 

33,9 anos.12 

Neste estudo, verificou-se que mais da metade dos enfermeiros tinha até 

quatro anos de formação. Outros estudos identificaram, em suas pesquisas nas unidades de 

atendimento a gestante e acerca do perfil dos enfermeiros que atuam na saúde da família, 

que 46,0% e 52,1%, respectivamente, dos enfermeiros tinham mais de nove anos de tempo 

decorrido após a graduação.12,13

Pesquisa realizada em Campina Grande, na Paraíba, com enfermeiros que 

trabalham em PSF, que realizam consulta pré-natal, mostrou que todos os enfermeiros 

participantes do estudo apresentavam alguma especialização, e apenas 25,0% tinham 

especialização em obstetrícia.14 De acordo com a literatura, profissionais com especialização 

em obstetrícia têm alguma vantagem sobre os outros profissionais no manejo da assistência 

à gestante, no entanto a qualificação das enfermeiras ainda é restrita no município de Rio 

Branco.14

A média da carga horária semanal de trabalho encontrada neste estudo 

(53,26 horas) difere da carga horária dos países da América Latina, que é de 8 horas diárias 

e 45 horas semanais. As condições de trabalho da enfermagem caracterizam-se por uma 

sobrecarga de trabalho, jornadas extensas, turnos rotativos, trabalho noturno, mudanças 

frequentes de emprego e sobrecarga psicológica por lidar com situações críticas.15

Nesta pesquisa, dentre os enfermeiros entrevistados, 52,17% trabalham em mais 

de uma instituição. Pesquisa sobre o perfil das enfermeiras que atuam na assistência à gestante 

mostra que 49,3% das enfermeiras entrevistadas atuam em mais de um estabelecimento.13 
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Outro estudo, realizado no município de Rio Branco (AC), em 2005, com profissionais de 

enfermagem, verificou que 40% dos profissionais de enfermagem referiram trabalhar em mais 

de uma instituição.16

A remuneração dos enfermeiros, nas instituições pesquisadas, não difere dos 

países da América Latina. Em geral, os salários são baixos e variam de acordo com o país. Os 

valores vão desde U$120 na Nicarágua, U$210 na Venezuela, U$580 no Panamá, U$830 no 

Brasil até U$1.100 na Costa Rica.15 No Brasil, o pessoal de enfermagem de nível médio ganha 

em média 41,9% do salário dos enfermeiros.17 Neste estudo, a média dos salários desses 

profissionais foi inferior ao da literatura, ou seja, 32,83% da média dos salários dos enfermeiros.

Em relação ao tempo de trabalho, os enfermeiros, nas unidades pesquisadas, em 

sua grande maioria, têm mais de dois anos na assistência pré-natal, resultado semelhante ao 

estudo de Londrina (PR), em 2003, no qual 80,9% dos enfermeiros que trabalham na Saúde 

da Família tinham mais de dois anos de atuação nas unidades básicas de saúde.12 Pesquisa 

realizada no município de Rio Branco (AC), em 2002, verificou que as enfermeiras que 

atuavam na assistência pré-natal possuíam de 1 a 19 anos de experiência em pré-natal, com 

uma média de 6,4 anos.18

O conteúdo referente à atualização de conhecimentos, após a graduação, pelos 

enfermeiros estudados nesta pesquisa, nos últimos cinco anos, foi relacionado a temáticas 

importantes para atuação na assistência à gestante. Chama-se a atenção para o curso de 

Assistência Pré-Natal, em que a maioria dos profissionais teve participação. A qualificação 

permanente da atenção pré-natal deve ser perseguida, na perspectiva de manter os 

profissionais atualizados para uma prática baseada em evidências científicas e críticos sobre 

a própria prática profissional, no entanto ainda existe uma baixa frequência de procura por 

cursos ou programas de educação continuada.

O oferecimento de programas de capacitação de alta qualidade reforça a 

capacidade do profissional na promoção e proteção à saúde materna, infantil e comunitária. 

Um processo educativo que alcance êxito fomenta na pessoa qualificada a aquisição de 

habilidades e competências práticas para a resolução de problemas, pensamento crítico e a 

tomada de decisões.5

Outros cursos com temáticas voltadas à assistência à mulher foram oferecidos 

pela grande maioria das instituições estudadas, nas quais tanto os enfermeiros como os 

profissionais de nível médio tiveram participação. Foram oferecidos cursos sobre Prescrição 

e Reposição de Sulfato Ferroso e Ácido Fólico na Gravidez; Atendimento à Saúde da 

Mulher, Criança e Adolescente; Aleitamento Materno; Planejamento Familiar, entre outros. 
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Vale ressaltar que essas capacitações são de grande relevância para a prática assistencial no 

atendimento do pré-natal.

Um dado que chama a atenção diz respeito às dificuldades relatadas pelas 

enfermeiras na assistência pré-natal, visto que, dentre elas, está a interpretação de resultados 

de exames cuja dificuldade já havia sido identificada em estudo realizado no mesmo 

município. Esta dificuldade foi apresentada por 23,50% das enfermeiras neste estudo, e por 

28% delas no estudo de 2002.18 Quanto à dificuldade de realizar as manobras de palpação 

abdominal, os dados da pesquisa das mesmas autoras também foram semelhantes aos deste 

estudo, diferindo em pouco mais de 4%.18 Estes achados sinalizam a necessidade de atenção 

por parte dos gestores, a fim de buscar estratégias de melhoria na qualidade de oferta de 

serviços e, consequentemente, na qualificação de seus profissionais.

Outra dificuldade citada relaciona-se à insegurança para a prescrição 

de medicamentos (17,65%), inclusive para o tratamento das DSTs, o que mostra 

desconhecimento dos enfermeiros tanto dos protocolos institucionais quanto das legislações 

em vigor. Conforme a Resolução n.o 317/2007 do Cofen, como integrante da equipe de 

saúde, a enfermeira pode prescrever as medicações estabelecidas em Programas de Saúde 

Pública e por rotinas aprovadas pela instituição de saúde.19

Dificuldades relacionadas ao acompanhamento das gestantes de alto risco e 

gestante Rh negativa foram relatadas por dois enfermeiros, no entanto, cabe salientar, que tais 

atividades não competem às enfermeiras, uma vez que elas devem fazer o acompanhamento 

pré-natal apenas em situações de baixo risco. A identificação de risco é uma das 

competências de maior relevância na atenção pré-natal, especialmente para que a enfermeira 

possa fazer a referência e contrarreferência para serviços de maior complexidade. A esse 

respeito, o Manual Técnico de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde, de 2000, 

chama a atenção dos profissionais para identificar fatores de risco gestacional e favorecer o 

adequado manejo da gestante para um serviço de maior complexidade. Assim, o controle 

pré-natal da gestante de baixo risco será diferente daquele de alto risco, seja em objetivos, 

conteúdos, número de consultas e tipo de equipe que presta assistência.20 

A dificuldade identificada quanto às formas de abordagens das clientes com 

NIC III e HIV positivas pode estar relacionada à ideia de morte que tais patologias anunciam. 

Estes achados, acrescidos daqueles relacionados às dificuldades de abordagem a situações de 

alto risco gestacional, evidenciam um nível de competência profissional inadequado para o 

manejo de situações que envolvem as dimensões psicossociais do cuidar em saúde. O processo 

de comunicação em enfermagem constitui-se em instrumento básico para o cuidado de 
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enfermagem; é uma competência que a enfermeira deve desenvolver e, quando usada de modo 

terapêutico, permitirá ao profissional assistir o cliente em todas as suas dimensões existenciais.21

A competência pode ser definida como a habilidade de desempenhar 

uma tarefa específica, de modo a produzir resultados desejáveis. No entanto, ainda que a 

competência seja considerada o principal marco do desenvolvimento profissional, ela 

não é o ponto final. A aquisição da competência é um processo contínuo, adquirido com 

a proficiência; é resultado de status de expert alcançado em muitos anos de experiência e 

crescimento profissional.22 

Em relação à falta de domínio do conteúdo de pré-natal, 94,12% dos 

enfermeiros entrevistados referiram não ter essa dificuldade, o que contrasta com muitas das 

dificuldades identificadas por grande número desses profissionais, especialmente quando 

referem a interpretação de exames, prescrição de medicamentos, entre outros. A negação 

quanto à falta de domínio do conteúdo do pré-natal por muitas das enfermeiras pode estar 

relacionada à incapacidade de reflexão sobre a própria prática profissional.

A restrição de material em alguns serviços, referida por 5,88% dos enfermeiros, 

corrobora o estudo realizado em Sorocaba (SP), em 1999, região Sudeste do país, que verificou 

essa queixa tanto nas instituições hospitalares quanto nas unidades básicas de saúde.13

As enfermeiras identificaram, entre as atividades realizadas, a referência 

de gestantes para o desfecho da gravidez. Revelaram que a forma de encaminhamento da 

gestante para a assistência ao parto é realizada, algumas vezes, por escrito, e, na maioria das 

vezes, as gestantes são apenas orientadas a procurar a maternidade de sua escolha. Cabe 

destacar que, no estado do Acre, as ações da atenção básica estão articuladas com a média e 

alta complexidade, porém ainda sem instrumentos formais de referência e contrarreferência 

institucionalizados.3 A esse respeito, um trabalho sobre o panorama da atenção pré-natal no 

Brasil e o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento advertem que a questão da 

falta de vínculo entre assistência pré-natal e parto leva as mulheres, em trabalho de parto, 

a uma peregrinação à procura de vagas nos hospitais. Além disso, a maioria das mortes 

maternas ocorre próxima ao parto, o que demanda intervenções que garantam melhor 

assistência à mulher nesse período.23

Dos 12 óbitos maternos investigados pelo Comitê de Mortalidade Materna do 

Estado do Acre, no ano de 2003, 11 ocorreram no município de Rio Branco, dos quais 9 

foram por causa obstétrica, sendo 6 por causas evitáveis.3

A desintegração da assistência no pré-natal com o parto e puerpério foi 

agravada, ainda mais, com a institucionalização do parto, após a Segunda Guerra Mundial, o 
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que tem gerado, ao longo do tempo, uma verdadeira peregrinação na hora do parto, ou seja, 

não existe ligação do pré-natal com o parto.24

Em todas as unidades estudadas, os enfermeiros são responsáveis pela assistência 

pré-natal, diferindo apenas no número de consultas entre os CSs e as USFs. Nas USFs, os 

enfermeiros realizam menos consultas em razão de a clientela de abrangência ser em número 

menor e o atendimento de pré-natal não ser realizado todos os dias. Nos dois modelos 

estudados, os enfermeiros são responsáveis por outras atividades, além do pré-natal.

Os resultados deste estudo ofereceram oportunidade para se refletir sobre a 

qualidade da atenção pré-natal nos serviços estudados e a relevância do trabalho realizado pelos 

enfermeiros, para o município e para as gestantes em particular. Por outro lado, possibilitaram 

identificar aspectos que poderão ser fortalecidos na prática assistencial e na formação de 

recursos humanos em enfermagem, para o atendimento pré-natal, a fim de melhorar a oferta de 

serviços de saúde materna e neonatal, bem como a qualificação dos profissionais.
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