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OBJETIVO

Analisar a assistência pré-natal no município de Conselheiro
Lafaiete, Minas Gerais, visando estimular as Equipes de Saúde
da Família de Conselheiro Lafaiete a refletirem sobre seu
processo de trabalho e a promoverem a sistematização das
ações de pré-natal no sentido de melhorar qualidade da
assistência às clientes e aumentar a adesão ao pré-natal.

O presente estudo foi desenvolvido em dois componentes:
uma pesquisa, de caráter descritivo, sobre os principais
indicadores da atenção pré-natal no município de Conselheiro
Lafaiete/MG; e uma revisão bibliográfica, de natureza narrativa
para embasar a discussão dos resultados encontrados.

Segundo Lacava (2002), cerca de 600 mil mulheres morrem no
mundo anualmente vítimas de complicações do ciclo gravídico-
puerperal e cerca de 95% destas mortes ocorre em países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil. Tais
dados refletem a situação delicada da assistência à saúde da
mulher nesses países, uma vez que gravidez não é doença e em
cerca de 92% dos casos, as mortes poderiam ser evitadas. Sendo
assim, as causas obstétricas diretas, bem como suas
complicações são perfeitamente preveníveis com uma assistência
pré-natal adequada, quantitativa e qualitativamente e com uma
assistência adequada ao parto.
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RESULTADOS

CONCLUSÃO

Os dados refletem a falta de organização na assistência
pré-natal que compromete o objetivo de proporcionar uma
gestação tranqüila e saudável, isenta ou com o mínimo de
intercorrências possíveis e com o tratamento e
acompanhamento necessários. Espera-se estimular uma
reflexão crítica dos profissionais para que construam juntos
instrumentos para organizar o atendimento, garantindo
assim uma assistência de qualidade - humanizada,
uniforme e eficiente em todo o município.

Idade Materna 
2005 2006 2007

N % N % N %

10 a 14 anos 08 0,5 06 0,4 05 0,3

15 a 19 anos 214 13,9 198 12,5 254 17

Total de menores 
de 20 anos 22 14,5 204 12,9 259 17,4

Total de nascidos 
vivos 1.503 100 1.561 100 1.470 100

Tabela 1 - Número bruto e percentual de gestantes de 10 a 14 anos, de 15 a 19 anos e o total de
menores de 20 anos de idade, por total de nascidos vivos, no município de
Conselheiro Lafaiete, no período de 2005 a 2007.

Tabela 2- Tipologia dos partos no município de Conselheiro Lafaiete no período
de 2005 a 2007.

Tipo de Parto 2005 2006 2007

N % N % N %

Vaginal 542 36 479 30,7 410 27,
9

Cesárea 960 63,9 1.079 69,1 1.059 72

Fórceps / outro - - - - - -

Ignorado 01 0,06 03 0,2 01 0,0
6

Total de nascidos 
vivos

1.503 100 1.561 100 1.470 100
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Gráfico 1 - Evolução das condições de nascimento em Conselheiro Lafaiete entre 2001
e 2007

Tabela 3 - Número de nascidos vivos e nascidos mortos ocorridos entre os
anos de 2005 e 2008, no município de Conselheiro Lafaiete.

2005 2006 2007 2008

Total de nascimentos 1.529 1.583 1.487 1.531

Nascidos vivos 1.503 1.561 1.470 1.503

Nascidos mortos 26 22 17 28

Fontes: Dados de 2005, 2006 e 2007: MS / SVS / DASIS / SINASC / SIM - Dados de 2008: Hospital Queluz – Conselheiro Lafaiete, MG.

Fontes: MS / SVS / DASIS / SINASC.

Fontes: MS / SVS / DASIS / SINASC.

Fontes: SINASC / Hospital Queluz – Conselheiro Lafaiete.
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