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Introdução
O Brasil registra altos índices de grávidas na adolescência.
Estima-se que 20 a 25% do total de gestantes são
adolescentes. Semelhante índice também foi verificado na
área de abrangência da ESF Mãe de Deus II em Governador
Valadares, utilizando o SIAB 2012.

Desenvolvimento
Diante da revisão de literatura proposta, foi desenvolvida a
seguinte proposta para plano de intervenção sobre o tema
gravidez na adolescência na área de abrangência da ESF
Mãe de Deus II, em Governador Valadares:
AÇÕES

Objetivos
Objetivo geral
Elaborar uma proposta de intervenção para enfretamento do
problema levantado, gravidez na adolescência, na ESF Mãe de
Deus II, município de Governador Valadares, considerando os
altos índices de adolescentes grávidas, através de uma
abordagem multidisciplinar.
Objetivos específicos:
•Realizar revisão de literatura sobre prevenção para a gravidez
na adolescência.
•Contribuir para a redução dos índices de gravidez na
adolescência observados atualmente na população do
território da ESF Mãe de Deus II.
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Metodologia
Trata-se de revisão de literatura narrativa. A pesquisa foi
realizada a partir da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através
de dados levantados no SciELO e LILACS, além da Biblioteca
Virtual NESCON e fontes adicionais como websites e capítulos
de livros. Para a inclusão dos trabalhos foram considerados
Ações
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Considerações finais
Este trabalho apresenta a importância do trabalho
multidisciplinar para o enfrentamento do problema gravidez
na adolescência. Considera-se a importância das atividades
que envolvam o tema sexualidade para adolescentes e
familiares, as quais devem ser abordadas de forma clara e sem
preconceitos, a fim de difundir a questão do saber quanto à
saúde e as consequências das atividades sexuais precoces e
sem a proteção devida.
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