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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: PLANO DE AÇÃO PARA DIMINUIR A 

INCIDÊNCIA E OS RISCOS DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA  

  

INTRODUÇÃO  
A gravidez na adolescência tem se apresentado como um 

problema de saúde pública. Muitos adolescentes estão 

iniciando atividade sexual cada vez mais cedo, ficando 

expostos aos riscos de contrair Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) e a engravidar de forma não planejada. 

Durante as consultas médicas foi possível observar um grande 

número de usuárias que faziam uso incorreto dos 

anticoncepcionais, início precoce da relação sexual, a falta de 

informação quanto a prevenção da gravidez e baixa 

escolaridade. Este tema é preocupante devido às possíveis 

repercussões psicossociais que a gravidez na adolescência 

pode acarretar. Como por exemplo, o abandono da escola, 

aparecimento de complicações do pré-parto, parto e puerpério, 

maior incidência de problemas psiquiátricos como depressão, 

prejuízo no crescimento pessoal e profissional e outros.  

 

 

 

 
 

 

  

  

 

OBJETIVO 

Este projeto de intervenção, foi realizado, após  diagnóstico 

situacional do território do ESF Machados, seguindo o método 

de Planejamento Estratégico Situacional. Para sua construção 

foram utilizados trabalhos científicos disponíveis em base de 

dados como: Biblioteca Virtual em Saúde, PUBMED, Biblioteca 

Virtual do NESCON/UFMG, SCIELO, LILACS. Os descritores 

foram planejamento familiar, gravidez na adolescência, 

educação em saúde. Outras informações foram obtidas nos 

prontuários, consulta médica, reuniões de grupos operativos, e 

com profissionais de saúde da unidade e dados da Secretaria 

Municipal de Saúde.  
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*Médica Bolsista pelo PROVAB    

** Orientadora 
 

Propor um plano de intervenção visando diminuir a incidência 

de gestações em adolescentes, na área de abrangência da 

Equipe de Saúde da Família Machados (ESF) do município de 

Bom Sucesso/MG. 

 

 

A gravidez na adolescência não é um problema de saúde 

pública somente no Brasil, mas em muitos outros países do 

mundo. Sabe-se que vários fatores etiológicos estão ligados 

ao incremento das gestações nessa faixa etária e é preciso 

entendê-los, perceber a complexidade e a multi casualidade 

desses fatores, que tornam os adolescentes especialmente 

vulneráveis a essa situação. A maternidade no início da vida 

reprodutiva antecipa a maturidade biológica e precipita 

momentos socialmente institucionalizados para a reprodução, 

com claras implicações para a constituição de família e a 

organização social dominante (ARCANJO; OLIVEIRA;  

BEZERRA, 2007).  

Ações:  Resultados Produtos Responsáveis 

Conscientização dos 
adolescentes  

enquanto sujeito de 
sua própria história.  

100%  dos 
adolescentes da 

área de 
abrangência 
informados.  

Grupos educativos 
sobre sexualidade 

segura.  

Médico, 
Enfermeiro, 

Agente 
Comunitário de 

Saúde, Técnico em 
Enfermagem 

Capacitar os 
profissionais da 
equipe a escuta 
qualificada dos 
adolescentes 

100% dos 
profissionais 
capacitados e 
motivados a 

atender e 
acompanhar os 
adolescentes. 

Reuniões com a 
equipe para 

discussão sobre a 
importância de 

conhecer os 
adolescentes. 

Enfermeiro e 
Médico.  

Parceria – Educação x 
Saúde 

100% das escolas 
em adesão com a 

ESF. 

Realizar ações de 
prevenção 

específica para 
adolescentes. 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

Incentivar  a não 
interrupção dos 

estudos. 

100% das 
gestantes 

adolescentes 
empregadas.  

Oficinas de 
capacitação 

proporcionando a 
reintegração da 

adolescente 
grávida no 

mercado de 
trabalho de 

trabalho. 

ESF, Núcleo de 
Atenção à Saúde 

da Família (NASF). 

Estimular as relações 
intra familiar. 

Criar ambiente 
propício para 

troca de 
experiências 
familiares. 

Sensibilização dos 
responsáveis 

quanto à 
importância da 

comunicação no 
âmbito familiar. 

NASF, Escola. 

REVISÃO DE LITERATURA CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este plano de ação facilitara à abordagem, o trabalho da equipe e 

o vínculo com as adolescentes, de forma que a ESF Machados 

consiga reduzir o número de gravidez não planejada. 

 

PSF Machados – Bom Sucesso/MG  

Contato: anapaulacerda@hotmail.com 

 


