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RESUMO  
 
Introdução: Durante o período da adolescência o jovem geralmente passa por 
diversas mudanças físicas e emocionais e é também nessa fase que se inicia a 
atividade sexual. Nesse momento deve-se ficar atento para a possibilidade do 
desenvolvimento de uma gravidez indesejada além, do risco de contrair uma doença 
sexualmente transmissível. Quando ocorre, essa gravidez pode gerar prejuízos 
físicos, emocionais, obstétricos e econômicos para a adolescente, tornando-se 
assim um problema de saúde pública. Objetivos: Propor um plano de intervenção 
que visa a redução da incidência da gravidez em adolescentes no município de 
Mário Campos. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo acerca da 
incidência de gravidez na adolescência no município. Fatores como aceitação da 
gravidez, conhecimento sobre as suas formas de prevenção, grau de escolaridade 
das jovens no momento do diagnóstico bem como a correlação entre a renda familiar 
e a prevalência de gravidez nesse período, serão dados oportunamente também 
avaliados. 
 
Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Sexualidade. Adolescente. Prevenção.  



 

ABSTRACT 
 
 

Introduction: During the period of adolescence the young usually goes through 
many physical and emotional changes and is also in this phase that begins sexual 
activity. Right now you should be attentive to the possibility of developing an 
unwanted pregnancy besides, the risk of contracting a sexually transmitted disease. 
When it occurs, the pregnancy can cause physical, emotional, obstetric and 
economic losses for adolescents, thus becoming a serious public health. Objectives: 
To propose an action plan aimed at reducing the incidence of teenage pregnancy in 
the county of Mario Campos.  Methodology: This is a retrospective study on the 
incidence of teenage pregnancy in the municipality. Factors such as pregnancy 
acceptance, knowledge about its prevention, education level of young people at 
diagnosis as well as the correlation between family income and the prevalence of 
pregnancy in this period will be given in due course also evaluated. 
 
 
 
Keywords: Pregnancy in adolescence. Sexuality. Teenager. Prevention.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
 O município de Mário Campos, pertencente ao estado de Minas Gerais, 

localiza-se a 38 km de Belo Horizonte e se integra na região metropolitana de Belo 

Horizonte. Faz divisa com os municípios de Betim, Brumadinho, São Joaquim de 

Bicas e Sarzedo. De acordo com o censo de 2010 a cidade possui 13.214 

habitantes, com uma área de 35.155 km². (IBGE, 2010)  

 

1.2 HISTÓRICO E DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 Fundado em 1982, o distrito de Mário Campos emancipou-se de Ibirité em 01 

de janeiro de 1997, segundo a lei estadual nº 12030 em 31 de dezembro de 1995.  

 

1.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 
 Trata-se de uma pequena cidade próxima a Belo Horizonte, que funciona 

como cidade-dormitório. O comércio local é pouco desenvolvido, com algumas lojas 

de roupas e de calçados, padarias, restaurantes, papelarias, entre outras, que 

empregam pequena parcela da população. Fontes alternativas de trabalho são: uma 

fábrica de alimentos Só Fritas, uma fábrica de ferragens e andaimes Acquasoli, uma 

empresa de reciclagem, supermercados Super Luna e BH e a atividade de 

agricultura, com diversas hortas e empresa que distribui vegetais higienizados, 

picados e embalados.  

  O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de acordo com o censo de 2000 

se encontra em 0,71 e de um total 2.014 domicílios, 1.676 tinham abastecimento 

adequado de água, o que corresponde a 83,24% das residências.  

 Com um PIB per capita de R$ 6.003,93 segundo dados do IBGE, 2006 

(Tabela 1). 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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Tabela 1 – PIB Municipal 

Descrição Valor  Unidade 
Valor adicionado na agropecuária 11.621 mil reais 
Valor adicionado na indústria 5.871 mil reais 
Valor adicionado no Serviço 33.820 mil reais 
Impostos sobre produtos liquidos de Subsídios 2.218 mil reais 
PIB a preço de mercado corrente 53.531 mil reais 
PIB per capita 3.720 reais 
Fonte: IBGE, 2006 

 

Tabela 2 – Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo 

de saneamento (%) (2010) 
Adequado (2)  42,84 

Semi-Adequado (3)  55,53 

Inadequado (4) 1,63 

(2) Abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede geral ou fossa 

séptica e lixo coletado diretamente ou indiretamente. 

(3) Domicílio com pelo menos uma forma de saneamento considerada adequada.  

(4) Todas as formas de saneamento consideradas inadequadas 

Fonte: Siab (2013) Mário Campos, 2013.  

  

1.4 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

Tabela  3 – População por faixa etária e sexo 
Faixas Etárias 

(anos) 
Homem Mulher Total 

 
0-4 518 484 1002 

10-14 670 631 1301 

15-19 685 617 1302 

20-29 1165 1132 2297 

30-39 1032 1069 2101 

40-49 873 908 1781 

50-59 582 590 1172 

60-69 329 303 632 

70-79 154 177 331 

Mais de 80 46 80 126 

Total 6641 6551 13192 
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Gráfico 1. Pirâmide etária do município de Mário Campos, 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 
Tabela 4 – Distribuição da População por área urbana e rural 

População  Quantidade % 
Rural 734 5,56 

Urbana 12.458 94,44 

 
Fonte: Censo (IBGE, 2000) 
 

Gráfico 2. Distribuição da população por local de residência, Mário Campos, 2010 

 

 
 
 
 
 
   

 
Fonte: Censo (IBGE, 2000) 

 

Dentre os indicadores, o crescimento anual da população (2000-2010) está 

estimado em 2,29% e a densidade demográfica (2010) em 374,82 hab./km2.  No que 

se refere à proporção de moradores abaixo da linha de pobreza, de acordo com 

dados do censo demográfico de 2010, encontrou-se: 
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Gráfico 3. Situação econômica da população, Mário Campos, 2010 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

 Para estimar a proporção de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza 

foi somada a renda de todas as pessoas do domicílio, e o total dividido pelo número 

de moradores, sendo considerado abaixo da linha da pobreza os que possuem 

renda per capita até R$ 140,00. No caso da indigência, este valor será inferior a R$ 

70,00. 

 O índice de desenvolvimento da educação básica quando avaliados os alunos 

da 4.ª série assume a 1.393ª posição, no entanto quando os alunos da 8.ª série são 

avaliados, esse índice cai para a 3.138ª posição. 

 No que se refere à porcentagem da população usuária da assistência à saúde 

no Sistema Único de Saúde (SUS) não foram encontrados dados, mas de acordo 

com minha vivência, praticamente toda a população utiliza a Unidade Básica de 

Saúde (UBS) de alguma forma. Mesmo aqueles que vão à consulta particular, 

solicitam que os exames sejam feitos pelo SUS, via UBS. A grande parte da 

população é carente e não há serviço de saúde suplementar ou consultórios 

particulares na cidade. 

  

 

 

 

 



14 

 

Tabela 5 – Mortalidade proporcional ao grupo de causas, Mário Campos, 2013 
Mortalidade Proporcional (%) Por Faixa Etária Segundo Grupo De Causas – CID10 

2008 

Grupo de Causas Menor 
1 

1 a 
4 

5 a 
9 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais Total 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias - - - - - 4,5 - - - 1,5 

II. Neoplasias (tumores) - - - - - 4,5 - 12,9 11,8 7,7 

IX. Doenças do aparelho circulatório - - - - - 13,6 33,3 32,3 29,4 24,6 

X. Doenças do aparelho digestivo - - - - - - 11,1 25,8 26,5 13,8 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 66,7 - - - - - 0 - - 3,1 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - - - - - 45,5 11,1 9,7 8,8 21,5 

Demais causas definidas 33,3 - - - - 31,8 44,4 19,4 23,5 27,7 

Total 100 - - - - 100 100 100 100 100 
Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 2009. 

 

 Gráfico 4. Mortalidade proporcional ao grupo de causas, Mário Campos, 2013 

Mortalidade Proporcional (todas as idades)
1,5%

7,7%

24,6%

13,8%

3,1%

21,5%

27,7%

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias

II.  Neoplasias (tumores)

IX.  Doenças do aparelho circulatório

X.   Doenças do aparelho respiratório

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade

Demais causas definidas  
 

1.5 SISTEMA LOCAL DE SAÚDE 

 

1.5.1 Conselho Municipal de Saúde 

 
 É composto pelo secretário municipal de saúde, uma agente comunitária de 

saúde (ACS), uma enfermeira do Programa de Saúde da Família (PSF), uma 
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funcionária da secretaria municipal de saúde, duas diretoras de escolas e um 

representante de cada bairro.  

As reuniões são realizadas mensalmente, todas as terceiras quintas-feiras do 

mês. 

 

1.5.2 Orçamento destinado à saúde  

 
 Em 2009 a despesa total com saúde foi de R$ 2.531.284,07 e a despesa total 

com saúde por habitante foi de R$210,43. 

 

Tabela 6 – Dados acerca dos gastos com saúde nos anos de 2006 a 2009 

Dados e Indicadores 2006 2007 2008 2009 

Despesa total com saúde por habitante R$ 127,01 174,6 237,86 210,43 

Despesa com recursos próprios por habitante 101,04 148,99 205,85 165,72 

Transferências SUS por habitantes 33,37 26,87 31,03 24,43 

% despesa com pessoal/despesa total 69,1 66,8 57,04 68,2 

% despesa com investimento/despesa total 4,9 1,9 15,4 7 

% transferências SUS/despesa total com saúde 26,3 15,4 13 11,6 

% de recursos próprios aplicados em saúde (EC29) 21 21,2 28,4 23 

% de despesas com serv. de terceiros pessoa jurídica/despesa total 7,1 5,7 5 6,6 

Despesa total com saúde 1.827.502,06 1.994.125,30 2.830.291,63 2.531.284,07 

Despesa com recursos próprios  1.453.870,01 1.701.574,78 2.449.363 1.993.408,45 

Receitas de impostos e transferências constitucionais legais 6.922.907,90 8.026.653,81 8.610.875,36 8.685.724,43 

Transferências SUS 480.196,02 306.891,99 369.168,03 293.903,72 
Despesa com pessoal 1.263.034,33 1.336.969,08 1.623.590,57 1.726.953,23 

 
Fonte: SIOPS. Situação da base de dados nacional em 24/05/2010 
 

 

1.5.3 Estratégia Saúde da Família 

 

 Implantado em janeiro de 2013, inaugurado em praça pública no mês de  

março, quando foi cadastrado no PMAQ. No total são três equipes de saúde da 

família, com cobertura parcial da população pela estratégia saúde da família. O 

número de famílias cadastradas ainda não é definido, pois estes dados estão em 

fase de levantamento pelas ACS. 

 Duas das ESF se localizam em uma UBS que funciona 24 horas com 

enfermeiros, além de possuir três médicos de apoio à tarde para demanda 
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programada, ginecologia, pediatria, obstetrícia, psiquiatria e cardiologia. Há uma 

equipe de saúde bucal, que iniciou seu trabalho em abril de 2013. O PSF possui dois 

profissionais de apoio à saúde – um fisioterapeuta e uma psicóloga. 

 

1.5.4 Sistema de Referência e Contra referência  

 
 Os serviços de urgência/emergência de pediatria e clínica médica são 

remetidos para a UAI Alterosa, localizada na cidade de Betim, enquanto que os 

serviços de cirurgia para a UAI Sete da mesma cidade. 

 O município encontra-se em processo de pactuação com as UPA Sarzedo e 

UPA Brumadinho para referência de urgências/emergências. 

 Os casos obstétricos são encaminhados aos serviços de maternidade do 

Hospital Sofia Feldman em Belo Horizonte e à maternidade Imbiruçu em Betim.  

 As especialidades ambulatoriais são dirigidas a CISMEP (Consórcio 

Intermunicipal de saúde do Médio Paraopeba). 

 

1.5.5 Unidade básica de saúde 

 
 A UBS é localizada no centro da cidade sendo de fácil acesso para a maioria 

da população. No entanto, para os bairros mais afastados o acesso à população 

mais frágil ou debilitada fica um pouco comprometido, pois o transporte público 

municipal é deficitário e não há táxi para os que podem pagar. 

 A UBS funciona por 24 horas com plantões de enfermagem e atendimento 

médico durante o dia, de segunda à sexta feira. 

 

1.5.6 Recursos humanos  

 
 A UBS conta com: 

 7 técnicos de enfermagem 

 3 enfermeiras plantonistas 

 2 enfermeiras da equipe de saúde da família 

 1 auxiliar de enfermagem 

 3 recepcionistas 

 2 motoristas 
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 14 Agentes Comunitárias de Saúde 

 2 médicas da ESF 

 3 clínicos de apoio 

 1 clínico para urgências e emergências em caráter de plantão diurno 

 1 pediatra 

 1 ginecologista 

 

1.5.7 Gravidez na adolescência no município de Mário Campos 

 

 De acordo com o senso do IBGE em 2011 e concordando com os dados 

nacionais, o município de Mário Campos vem apresentando um aumento no número 

de casos de adolescentes gestantes, o que representa um dado preocupante como 

importante problema social (IBGE, 2011).  

Esse aumento da frequência gera diversos impactos na vida não só da 

própria adolescente, como de toda sua família, desde problemas psicológicos, 

sociais e até econômicos e por isso, por se tratar de um tema relevante em saúde 

pública, este deve ser abordado com uma maior atenção, objetivando uma melhor 

intervenção e prevenção dos casos (PANICALI, 2010). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 
 É bem estabelecida a importância de se estudar e avaliar as consequências 

que uma gestação na fase da vida da adolescência pode acarretar, tanto física 

quanto psicossocialmente. E em relação ao município de Mário Campos, com 

poucas consultas pode ser percebido o número grande de gestantes adolescentes.  

Sendo assim, o desenvolvimento desta pesquisa apresenta grande relevância para a 

elaboração de estratégias e intervenções que visem uma informação necessária 

sobre as consequências de uma gestação precoce, assim como suas formas de 

prevenção. 
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3 OBJETIVO 

 
 

Propor um plano de intervenção que visa a redução da incidência da gravidez 

em adolescentes no município de Mário Campos.  
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4 DESENVOLVIMENTO 
 
4.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 
O período da vida que corresponde entre os 10 e 19 anos é chamado de 

adolescência, sendo nesse período que os seres humanos sofrem diversas 

mudanças, desde físicas quanto psicoemocionais como crescimento, alterações na 

personalidade, integração social, entre outras (YAZLLE, 2006). 

 É nesse período também que geralmente se inicia a vida sexual, o que se tem 

como um motivo de preocupação, pelo fato do jovem estar sujeito a gestações 

indesejadas e/ou aquisição de doença sexualmente transmissíveis (YAZLLE; 

FRANCO; MICHELAZZO, 2009). 

 Em relação ao início da atividade sexual, está ocorrendo aumento no número 

de jovens com vida sexual ativa. Quando se analisa um intervalo de tempo de sete 

anos, de 1998 a 2005, encontra-se um aumento do número de jovens, na faixa de 

16 a 19 anos que iniciaram a vida sexual nos últimos 12 meses. Esse aumento 

corresponde de 56,5% para 78,4% em homens e de 41,6% para 68,5% nas 

mulheres (BRASIL, 2013; YAZLLE; FRANCO; MICHELAZZO, 2009). 

 Tanto a adolescência como a gravidez são fases imprescindíveis para o 

desenvolvimento do indivíduo e a perpetuação da espécie humana. Quando essa 

ocorre na adolescência pode acarretar em diversos prejuízos físicos e emocionais 

para o jovem, pois é um momento de intensidade emocional, chegando a “atropelar” 

as diversas fases da maturação psicossexual, sendo também um problema de 

saúde pública no Brasil (PANICALI, 2010). 
 A adolescência é um período em que o jovem passa por diversas 

transformações em sua vida, tanto física quanto psicossocialmente. É nessa fase 

também que é iniciada, muitas vezes, a vida sexual, e onde o jovem sofre diversas 

influências do meio em que habita.  (GRADIM; FERREIRA; MORAES, 2010). 

 A gravidez na adolescência vem se transformando em um grande problema 

de saúde pública, pois pode gerar complicações obstétricas, com repercussões tanto 

para a mãe quanto para o recém-nascido, bem como problemas psicossociais e 

econômicos (YAZLLE, 2006). 

 De acordo com o IBGE (2000), o grupo de mulheres de 10 a 19 anos, definido 

pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como período da adolescência, 
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representava 10,3% da população brasileira, e a proporção de gravidez nessa faixa 

etária era de 23,5%, sendo 0,9% em menores de 15 anos e 22,6% nas mulheres de 

15 a 19 anos (CARNIEL; ZANOLLI; ALMEIDA; MORCILLO, 2006). 

 A gravidez nessa época da vida tem sido associada a uma frequência 

aumentada de resultados obstétricos adversos, tais como baixo peso ao nascer, 

parto prematuro, morte materna e perinatal, pré-eclâmpsia e parto cirúrgico 

(MAGALHÃES et al., 2006). 

 
4.2 PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

Em acordo com a literatura analisada de que no Brasil há uma alta 

prevalência de gravidez na adolescência, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jonas 

Vicente Pinto no município de Mário Campos - MG se depara com situação 

semelhante (IBGE, 2011).  

O foco central deste projeto será a criação de grupos operativos específicos. 

Para isso será necessário sensibilizar e capacitar toda a equipe para o 

desenvolvimento de ações de conscientização em educação sexual direcionada 

para o público adolescente.  

Dessa forma, serão necessárias reuniões de capacitação e explicitação dos 

planos do projeto. O prazo para início da proposta é de dois meses e toda a equipe 

será responsável pelo desenvolvimento da mesma.  Após essa primeira etapa, 

palestras interativas sobre o tema serão promovidas em escolas e na unidade 

básica de saúde, para todo o público adolescente, incluindo gestantes e pais 

adolescentes.  

Contaremos com o apoio de educadores para abrir o espaço de discussão no 

ambiente escolar. Com um prazo para iniciar a proposta também em dois meses. A 

responsabilidade será compartilhada por toda a equipe de saúde. Através da 

distribuição de materiais didáticos (pôsteres e cartilhas) iremos reforçar o tema 

abordado em palestras para a replicação das práticas de educação em saúde. As 

atividades terão início em dois meses e toda a equipe de saúde participará da 

elaboração. 

 O maior desafio será a sensibilização para que se consiga uma participação 

ativa do público adolescente tanto nas palestras educativas quanto nos grupos. 

Entre outros nós críticos podemos citar o empréstimo de aparelhos de multimídia e 
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apoio financeiro para a confecção de materiais didáticos. Ambos apresentam como 

órgão controlador a secretaria municipal de saúde, mas acreditamos haver uma 

expressiva motivação para o desenvolvimento dessa proposta, não havendo 

portanto visível empecilho. É necessário ainda despertar o interesse de toda a 

equipe de saúde para a importância desse projeto.  

A seguir são explicitados detalhadamente os elementos do projeto de 

intervenção desenvolvido em Mário Campos.  

 

4.2.1 OBJETIVO 

 

 Os objetivos desta intervenção são: 

a)  Descrever os fatores que levam à elevada prevalência de gravidez na 

adolescência nesta região;  

b) Correlacionar o perfil social, psicológico e ambiental dessas adolescentes;  

c) Propor a realização de ações  de cunho educativo no sentido de evitar a 

gravidez na adolescência. 

 

4.2.2 PRODUTO ESPERADO  

  

 Espera-se que com essa pesquisa ocorra uma maior sensibilização e 

conhecimento das jovens dessa região em relação aos problemas advindos de uma 

gravidez na adolescência.  

 

4.2.3 RESULTADO ESPERADO 

 

 Após realizadas as intervenções, o resultado esperado é a diminuição, 

mesmo que a longo prazo, da incidência de gravidez na adolescência em jovens 

dessa região.  

 

4.2.4 ATORES SOCIAIS 

 

 Participarão dessa proposta de intervenção, além do público-alvo, uma equipe 

multiprofissional composta pelas Agentes Comunitárias de Saúde, a equipe de 

Enfermagem, as duas médicas da Saúde da família e uma ginecologista.  
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4.2.5 RECURSOS NECESSÁRIOS 

  

 Serão necessários para realizar a proposta de intervenção, ambientes 

adequados para a realização primeiramente de capacitação dos profissionais 

envolvidos bem como a formação de grupos operativos específicos. Após essa 

formação, o prazo para inicio da proposta será de dois meses. Para a realização de 

palestras educativas, estas, serão realizadas tanto nas escolas, que é o local onde 

se encontra a maioria do público alvo, quanto na Unidade Básica de Saúde e para 

que isso ocorra, é mandatório o uso de materiais como pôsteres, cartilhas que 

possam acrescentar informações. Após a realização de palestras educativas, serão 

distribuídos de forma consciente preservativos e medicamentos contraceptivos, 

assim como explicado suas formas de utilização. Em todas as etapas estarão 

presentes a Equipe de Saúde da Família composta pelas Agentes Comunitárias da 

Saúde, equipe de Enfermagem, Médicas da família e Ginecologista, para realização 

das palestras, distribuição dos materiais e também sanar as dúvidas que possam 

surgir. Para a aquisição de todo o material educativo será necessária a ajuda 

financeira do poder público local. 

 

4.2.6 RECURSOS CRÍTICOS 

 

 Em relação aos recursos críticos, serão requisitados ao governo local junto à 

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Educação para realização da 

proposta de intervenção.  

 

4.2.7 VIABILIDADE  
 

 No que se refere à viabilidade, o espaço para a realização de reuniões do 

grupo operacional será o salão da Igreja Católica, sempre cedido ao município para 

práticas em saúde. 

 

4.2.8 RESPONSÁVEIS 

 

 Os responsáveis pelo projeto serão os integrantes da Equipe de Saúde da 

Família, sob as orientações da médica de Saúde da Família. Para a capacitação em 
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relação ao tema abordado será fundamental a participação do ginecologista. Para a 

realização das palestras, essas serão ministradas pelas médicas de Família e pelo 

Ginecologista com o apoio da equipe de Enfermagem. Após realizadas as palestras, 

a distribuição dos métodos contraceptivos, bem como a explicação quanto o seu 

uso, ficará sob a responsabilidade da equipe de Enfermagem. 

 

4.2.9 CRONOGRAMA 

 

 2014 

 

Atividades Desenvolvidas 
M

ar
 

Ab
r 

M
ai

 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
t 

O
ut

 

N
ov

 

Capacitação dos profissionais 

participantes e formação de grupos 

operativos 

         

Palestras educativas em escolas e 

UBS 

         

Campanhas visuais para manutenção 

da proposta 

         

 

 

4.2.10 GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

 Em um primeiro momento serão identificadas as adolescentes cadastradas no 

pré-natal nessa UBS no período de janeiro a julho de 2013 através da análise dos 

cadastros e revisão dos dados do registro dos atendimentos em prontuários.  

 Após a identificação das pacientes será colocada em prática a proposta de 

intervenção, que visa desenvolver práticas de educação em saúde e envolver toda a 

equipe no direcionamento da abordagem dos adolescentes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Após a implantação dessa proposta de intervenção no Município de Mário 

Campos, espera-se que ocorra uma conscientização da população sobre os 

problemas advindos de uma gestação na adolescência, bem como uma redução no 

número de novas gestações nessa faixa etária. Desse modo, se alcançar o objetivo 

proposto, isso consequentemente acarretará em menores problemas de saúde 

pública para o município avaliado.  
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