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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. 

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. 
 
 
 

Resultados 

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 
estudos e pesquisas na língua portuguesa, publicados a partir 
de 1998, utilizando as palavras chave “gravidez na 
adolescência”, “educação sexual” e “métodos 
anticoncepcionais”. Foram selecionados 18 artigos para leitura 
e análise que buscam contribuir para  os objetivos do trabalho. 

  

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: 
 

 

 
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. 
 
 

AÇÕES ATORES 
SOCIAIS 

METAS RECURSOS AVALIA- 
ÇÃO 

Aumentar o 
nível de 

informação 
de jovens e 
adolesecen-
tes sobre a 
sexualidade 

*Estrátegia  
Saúde da 

Famíia Mãe 
de Deus II 

*Professores 
da Escola 

Adélia Ribas 
Resp: 

enfermeiro e 
dentista 

Jovens e 
adolescentes 

mais 
informados e 
conscientes 

sobre a 
sexualidade 

Organizacio- 
nal e Político 

3 meses 

Ações em 
saúde: 

preparação 
da equipe 

para a 
execução de 
ações com 

adolescentes 
e jovens 
sobre a 

sexualidade 

•Estrátegia  
Saúde da 

Família Mãe 
de Deus II 

Resp: 
enfermeiro e 

dentista 

Aumentar o 
alcance das 

atividades dos 
profissionais 

de saúde 
sobre jovens e 
adolescentes, 
relacionados 

ao tema 
sexualidade. 

Organizacio- 
nal 

6 meses 

Ações 
voltadas para 
os hábitos e 

estilo de 
vida, 

buscando a 
ampliação da 
comunicação 

entre 
adolescentes 

e a família 

Estratégia  
Saúde da 

Família Mãe 
de Deus II, 
Professores 

da Escola 
Adélia Ribas 

Coordenadora 
do Projeto 

Planalto 
Resp: dentista 
e enfermeira 

Diminuir o 
número de 

adolescentes 
grávidas e o 

inicio da vida 
sexual tão 

cedo. 
Promover 
diálogo na 

família sobre 
sexualidade 

 

Organizacio-
nal e Político 

 
 

6 meses 

Tutor: Heriberto Fiuza Sanchez 


