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 RESUMO  
 

 
A gravidez na adolescência é uma realidade em vários países, incluindo o Brasil. Diretamente 
ligada a fatores socioeconômicos e culturais, representa um desafio da sociedade atual, apesar 
de fato antigo.  Tal situação apresenta risco tanto para a adolescente envolvida quanto para o 
recém-nascido, observando-se perdas fisiológicas, sociais e econômicas. Os serviços de saúde 
oferecidos aos adolescentes enfrentam dificuldades de adesão aos métodos contraceptivos e 
mostram um grande número de adolescentes grávidas como observado na área de abrangência 
da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Santa Luzia, município de Manhuaçu-MG. O 
objetivo desse estudo foi propor estratégias para diminuir a gravidez na adolescência através 
de atividades educacionais. Foi realizada revisão bibliográfica no período de 2012 a 2014, 
através das bases de dados eletrônicos e publicações impressas. Com a leitura dos textos 
selecionados foi observado que conflitos no convívio familiar e social e mudanças fisiológicas 
e hormonais próprias da adolescência são fatores dificultadores para a adoção e adesão aos 
métodos contraceptivos. A atuação da Atenção Primária no cuidado ao adolescente é tímida. 
Propõe-se uma intervenção junto à equipe de saúde que contemple a organização do 
atendimento na Unidade Básica e parcerias que poderão contribuir para a redução do número 
de gestantes adolescentes. Dessa forma, espera-se que com a atuação da atenção primária na 
reestruturação da assistência a saúde do adolescente, a parceria com as escolas e outros atores 
e o envolvimento da família possibilitem a redução da gravidez na adolescência na área de 
abrangência da ESF Santa Luzia. 
 
Palavras-chave: Saúde do adolescente. Adolescente. Serviços de saúde para adolescente. 
Gravidez na adolescência. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT  
 

 
Teenage pregnancy is a reality in several countries, including Brazil. Directly linked to 
socioeconomic and cultural factors is a challenge of modern society, despite former fact. This 
situation presents a risk to both teen involved and for the newborn, observing physiological, 
social and economic losses. Health services offered to adolescents face difficulties in adhering 
to contraceptive methods and show a large number of pregnant teenagers as observed in the 
area covered by the Family Health Strategy (FHS) of Santa Luzia, municipality of Manhuaçu-
MG. The aim of this study was to propose strategies to reduce teen pregnancy through 
educational activities. A literature review was conducted in the period 2012-2014, through 
electronic databases and print publications. With the reading of selected texts noted that 
conflicts in family and social life and the physiological and hormonal changes of adolescence 
are hindering factors for the adoption and adherence to contraception. The role of primary 
care in adolescents is shy. It is proposed that an intervention by the health care team that 
includes the organization of care in Primary Care and partnerships that will contribute to 
reducing the number of pregnant adolescents. Thus, it is expected that with the role of primary 
care in restructuring assistance to adolescent health, the partnership with schools and other 
actors and family involvement enable the reduction of teenage pregnancy in the area covered 
by the ESF Santa Luzia. 
 
Keyword: Adolescent. Adolescent health. Pregnancy in adolescence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O bairro Santa Luzia é uma comunidade urbana do Município de Manhuaçu, Minas 

Gerais.  É atendido pela Estratégia Saúde da Família (ESF) por meio do trabalho da Equipe de 

Saúde da Família Santa Luzia. A ESF Santa Luzia foi fundada em três de junho de 2000 como 

Programa de Saúde da Família, localiza-se atualmente à Rua Professor Geraldo Maciel 107, 

em sede alugada (OLIVEIRA, 2012). 

A ESF Santa Luzia conta com o atendimento de uma equipe do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) composta por assistente social, nutricionista, farmacêutico, 

profissional de educação física, psicólogo e fisioterapeuta, bem como de um profissional do 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) e Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

(CAPS II ad) que atua como referência. A ESF de Santa Luzia é coordenada pelo enfermeiro 

e composta por, além dele, outros profissionais: Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

Auxiliar de Enfermagem, Assistente Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Enfermeiro 

e Médico (OLIVEIRA, 2012). 

Os serviços prestados pela equipe são procedimentos médicos e de enfermagem: 

pequenas suturas, imunização, aferição de indicativos fisiológicos (pressão arterial, glicemia 

capilar, temperatura corporal, frequência cardíaca, etc.), consultas de pré-natal, 

citopatológico, coleta de sangue, dispensação de medicamentos da Relação Municipal de 

Medicamentos, curativos, enfim, todos os procedimentos técnicos específico da área de 

atuação médica e de enfermagem. Os ACS realizam visitas domiciliares, bem como outras 

atividades inerentes à competência dos mesmos (OLIVEIRA, 2012). 

Uma importante atuação dos profissionais da ESF Santa Luzia são os grupos de 

educação permanente em saúde, cuja responsabilidade é compartilhada entre os profissionais 

da ESF e da equipe do NASF. A estrutura física alugada acondiciona as salas de atendimento 

realizado na Unidade de saúde, mas a maioria das atividades de educação em saúde acontece 

no salão da igreja e associação de moradores do bairro (OLIVEIRA, 2012). 

No bairro a maioria das residências não tem pintura externa, são pequenas e 

aglomeradas. O relevo é íngreme, ruas largas na parte mais baixa e com grande área de 

circulação, já na parte mais alta apresenta muitos becos, escadarias e vielas. Não possui 

transporte coletivo, o que dificulta o acesso da população aos serviços prestados na ESF, que 

se situa na parte mais íngreme. É também um dos bairros mais violentos da cidade 

(OLIVEIRA, 2012). 
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 As condições de moradia são no geral satisfatórias. A maioria das moradias das 

famílias é de tijolo, apenas uma de madeira, papelão e material reciclável, mas devido ao 

grande número de filhos nas famílias e as moradias serem pequenas, muitas casas apresentam 

condições precárias, com apenas um quarto, um banheiro, sem divisão entre os cômodos, sem 

espaço específico para os membros da família (SIAB, 2013). 

O índice de desemprego é alto, mas existe o emprego temporário, basicamente nas 

lavouras do café, obras (pedreiros e serventes) e empregos no comércio, escritórios, muitas 

diaristas. Assim atualmente é fácil encontrar remanescentes do desemprego e subemprego, 

caracterizando a população (OLIVEIRA, 2012). 

 A estrutura social do bairro é deficiente, a Associação de Moradores do Bairro é pouco 

atuante, não há quadra poliesportiva, apenas uma quadra da Escola Estadual situada na área 

de abrangência, onde a maioria das atividades esportivas acontece. O bairro oferece apenas 

uma oficina de Hip Hop e um projeto para adolescentes e na escola são oferecidas oficinas 

para adolescentes através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A Igreja 

Católica oferece um grupo para jovens e adolescentes e as demais Igrejas também oferecem 

grupos similares, com pouca adesão (OLIVEIRA, 2012). 

        O Bairro Santa Luzia possui uma creche de educação infantil, uma escola de primeiro ao 

quinto ano, bares, algumas congregações religiosas. Estes bares se configuram como os 

maiores pontos de lazer dos jovens e também de vários homens e mulheres adultos. Em frente 

aos bares são estacionados carros e motos com som ligado, joga-se baralho, sinuca, totó 

(OLIVEIRA, 2012). 

O sedentarismo, o uso de álcool e drogas, a falta de opções de lazer e recreação, o sexo 

sem segurança são práticas muito presentes na comunidade e criam um ambiente propício 

para o aparecimento de vários dos problemas enfrentados pela população.  A falta de 

informação, a falta de participação dos adolescentes em atividades realizadas pela ESF é 

muito comum (OLIVEIRA, 2012). 

No bairro Santa Luzia, 100% da população possui abastecimento de água da rede 

pública. O saneamento básico atinge quase 100% da população (SIAB, 2013). 

A coleta do lixo é realizada diariamente, porém os moradores não observam o horário 

desta e acumulam lixo nas ruas. Além disto, depositam lixo em lotes vagos, locais proibidos, 

com entulhos, móveis e outros, dificultando a coleta e gerando transtornos (OLIVEIRA, 

2012). 



9 
 

A ESF Santa Luzia possui nove microáreas. São 1155 famílias e 3916 pessoas 

cadastradas nas Fichas A dos ACS (SIAB, 2013). 

No que se refere à população da área de abrangência, a adulta ultrapassa 50% do total, 

porém um crescente aumento da população idosa, fato observado em todo o país (QUADRO 

1).  

 

Quadro 1 - População segundo a faixa etária e sexo na área de abrangência da Equipe de 
Saúde da Família Santa Luzia, Manhuaçu, 2013 

Faixa Etária Sexo masculino 

 (n) 

Sexo feminino 

 (n) 

Menor 1 ano 27 31 

1 a 4 anos 120 125 

5 a 9 anos 163                    159 

10 a 14 anos 159                    150 

15 a 19 anos 161 166 

20 a 49 874 908 

50 a 59 anos 172 224 

≥ 60 anos  209 268 

Total 1885 2031 

Fonte: SIAB, 2013 

 

Temos 636 adolescentes o que corresponde a 16,24% da população da ESF Santa 

Luzia segundo dados do SIAB 2013 o que se aproxima dos dados do IBGE, mostrando a 

tendência de envelhecimento da população, a queda da natalidade, e as projeções que 

evidenciam uma população economicamente ativa insuficiente nos próximos anos, sendo 

vitimadas por acidentes, tragédias, principalmente a masculina. Este fato é bem observado no 

município, com o aumento da criminalidade, a pouca procura desta população aos serviços de 

saúde e a nossa incapacidade de proporcionar um atendimento de qualidade (OLIVEIRA, 

2012).  

Outro fato que podemos citar é a inexistência de atendimento específico para a 

população adolescente, como protocolos e ações de saúde, bem como para a masculina e 

ainda a predominância do maior número de mulheres, em praticamente todas as faixas etárias 

(OLIVEIRA, 2012). 
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No que tange à morbidade por doenças crônicas chama a atenção o número de 

usuários que referem o alcoolismo, realidade diferente da colocada pelos informantes-chave e 

pela observação ativa da equipe que relatam grande número de alcoolistas conforme 

observado no Quadro 2.  

 

Quadro 2- Morbidade referida na área de abrangência da ESF Santa Luzia, Manhuaçu, 2013 

Morbidade referida 
0 a 14 anos 

(n) 

15 anos ou mais 

(n) 
TOTAL 

Alcoolismo 0 35 35 

Deficiência física 0 12 12 

Diabetes 2 152 154 

Doença de Chagas 0 0 0 

Epilepsia 1 17 18 

Hanseníase 0 0 0 

Hipertensão Arterial 0 577 577 

Fonte: SIAB, 2013  

 

Ainda relativo ao apresentado no diagnóstico situacional, realizado em maio de 2012, 

durante o curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, o alto índice de 

gravidez na adolescência foi observado na comunidade, assim como outros problemas como a 

violência, uso de drogas, prostituição e evasão escolar em consequência da gravidez na 

adolescência, reforçado pelos números do SIAB apresentados no Quadro 3. 

 

Quadro 3- Condição referida na área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Santa 
Luzia, Manhuaçu, 2013 
 10 a 19 anos 20 anos e mais TOTAL 

Gestante (n) 6 28 34 

% 17,65 82,35 100 

Fonte: SIAB, 2013  

 Diante do exposto este trabalho tem como objetivo propor intervenções para a 

redução da gravidez na adolescência, uma vez que este problema foi considerado como de 

grande relevância no município, repercutindo negativamente na qualidade de vida da 

população assistida pela ESF Santa Luzia. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

Dentre os principais problemas identificados, a gravidez em menores de 20 anos 

representou 17,65% do total de gestantes da ESF Santa Luzia no ano de 2013, segundo dados 

do SIAB 2013. Associado a este dado o problema torna-se ainda mais alarmante devido à 

falta de opções de lazer e o grande número de usuários de drogas (OLIVEIRA, 2012).  Pela 

relevância do tema, a situação-problema escolhida como alvo deste estudo foi a gravidez na 

adolescência. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral  

Elaborar uma proposta de intervenção capaz de contribuir para a redução da gravidez 

na adolescência. 

 

3.2 Específicos  

 

Realizar revisão de literatura sobre o tema da gravidez na adolescência, subsidiando 

projeto de intervenção para a redução da gravidez na adolescência. 

 

Estruturar o atendimento ao adolescente na Unidade Básica de Saúde. 

 

Realizar atividades educativas de prevenção á gravidez na adolescência. 
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4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa utilizando o método de revisão 

narrativa segundo Corrêa; Vasconcelos; Souza (2013) durante os anos de 2012 a 2014 por se 

tratar de um trabalho de conclusão de curso de menor complexidade sem produção de dados 

primários, devido ao tempo disponível para conclusão, no qual foi realizado uma seleção e 

análise de publicações afins com o tema estudado, artigos, monografias, dissertações e teses 

em português, utilizando como critério de inclusão trabalhos sobre o tema gravidez na 

adolescência e sua relevância para a redução da mesma, através das bases de dados da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e 

MEDLINE, dentre outras publicações impressas elaborando uma proposta de intervenção do 

problema priorizado. Os descritores utilizados foram Educação em Saúde, Saúde do 

Adolescente, Gravidez na Adolescência. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

5.1 Aspectos acerca da adolescência 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente considera a adolescência como o período de 

vida que vai dos 12 aos 18 anos de idade (BRASIL, 1990). 

Segundo a Rede Feminista de Saúde (2004) a Organização Mundial de Saúde define 

adolescência como 
(...) período da vida a partir do qual surgem as características sexuais 
secundárias e se desenvolvem processos psicológicos e padrões de 
identificação que evoluem da fase infantil para a adulta, entre eles a 
transição de um estado de dependência para outro de relativa 
autonomia (REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2004, p. 9). 
 

A OMS define ainda a faixa etária de 10 aos 19 anos como adolescência, conceito 

cronológico que delineiam as investigações epidemiológicas para a elaboração e definição de 

políticas públicas e ações especificas para este público, não abrangendo características 

biopsicossociais, tão importantes na abordagem desta população (OMS, 2001 apud MOURA 

et al., 2011). Essas delimitações cronológicas direcionam um grupo alvo, uma etapa da vida 

próxima, que servem de referência, mas concretamente e na vivência dos adolescentes e 

jovens, tais fronteiras não são dadas de um modo homogêneo e fixo (BRASIL, 2006). 

A adolescência é uma fase de profundas transformações físicas, cognitivas, sociais e 

morais. Segundo Silva (2010, p. 16), “a adolescência caracteriza-se por uma fase do 

desenvolvimento humano onde os modelos e padrões infantis são questionados e 

restabelecidos, implicando na construção de uma identidade própria, que envolve o 

desenvolvimento afetivo-sexual”. Para o Governo Federal, “trata-se de uma etapa de 

descobertas e desafios, de vivências e expectativas sociais diversas, presentes e concretas” 

(BRASIL, 2006, p.9). 

 Segundo dados do IBGE (2010) a população adolescentes na faixa etária de 10 a 14 

anos era superior a 17 milhões de pessoas e entre 15 a 19 anos ultrapassava os 16 milhões da 

população brasileira, que representa uma parcela expressiva e que requer ações de saúde 

específicas voltadas para a promoção e prevenção de agravos à saúde. 

 O Brasil vem seguindo uma tendência nas últimas décadas de diminuição da taxa de 

natalidade, com um aumento da expectativa de vida e desaceleração da população de 
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adolescentes e jovens. Outros fatores associados a este fenômeno são a urbanização e 

movimentos migratórios. Mesmo com a diminuição de adolescentes, estes representam um 

grande contingente da população brasileira, e vem se mostrando a mais numerosa da história 

(BRASIL, 2010). 

Em estudo realizado por Otonni et al. (2012), várias são as implicações da gravidez na 

adolescência, mas a carga negativa social reflete de forma peculiar, sendo o abandono escolar 

citado como agravante da pobreza entre estas famílias. Este fato se dá diante da atual 

conjuntura, onde cada vez mais qualificações são exigidas para se ingressar no mercado de 

trabalho. Estas adolescentes estão ainda inseridas no fator de risco de baixa escolaridade, o 

que afeta diretamente a gravidez atual como as futuras.  

Estudos apontam que a renda familiar de adolescentes grávidas é em média abaixo de 

um salário mínimo, caracterizadas como baixo nível socioeconômico, outro fator de risco para 

complicações na gravidez, fato que reforça o ciclo de pobreza enfrentado por essa classe 

(GRADIM; FERREIRA; MORAES, 2010). 

Dentro deste panorama, a adolescência surge como alvo de estudo nas últimas 

décadas, por diversos segmentos da sociedade civil e governo, na busca de alternativas que 

visam a contemplação de novos valores e comportamentos por parte desta população, e a vida 

sexual e reprodutiva mostra-se a principal preocupação, uma vez que a gravidez na 

adolescência é um evento cada vez mais precoce, desencadeando uma série de outros 

problemas como os riscos para a saúde na gravidez e para o recém-nascido, bem como no 

abandono dos estudos e baixa renda (COSTA; HEIBORN, 2006). 

 

5.2 Sexualidade na adolescência 

 

A adolescência é a fase da vida na qual a saúde sexual e reprodutiva tem um papel de 

destaque, pois ocupa um lugar importante na construção da igualdade de gênero e na 

construção de autonomia dos adolescentes e jovens, o que é fundamental para uma vida 

saudável e responsável, ditando rumos do comportamento adulto. Porém, o ambiente em que 

vivem, o lugar que ocupam na sociedade, na comunidade, na família, no grupo o qual estão 

inseridos, as condições de vida interferem diretamente na construção desta autonomia. As 

estruturas sociais as quais eles estão inseridos são marcadas por profundas desigualdades, 

sendo determinantes dos pensamentos e atitudes (BRASIL, 2006). 
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Nesta fase aspectos importantes merecem destaque, como a grande quantidade de 

hormônios que atuam no organismo, alterando características físicas e influenciando nos 

sentimentos. O conhecimento do corpo, de suas mudanças e reações, e a quais perigos estão 

expostos diante de suas atitudes referentes não somente a patologias mas também a papeis 

sociais ainda estão muito ligadas a mitos e tabus sobrepondo-se à necessidade de uma 

estrutura sexual, reprodutiva e emocional adequada, gerando uma assistência deficiente até 

mesmo nos serviços de saúde (BRILHANTE; CATRIB, 2011). 

Atualmente, estudos têm demonstrado que nas últimas décadas, jovens de ambos os 

sexos iniciam relações sexuais mais cedo. Os rapazes geralmente têm a primeira relação 

sexual mais cedo que as moças, e a idade média têm sido entre 12 e 17 anos, apontando que 

mais da metade são homens e 39% mulheres, dados de 2001/2002 (BEMFAM, 1999; 

UNICEF, 2002; BRASIL, 2000 apud REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2004).  

Segundo levantamentos do Ministério da Saúde, a metade das gestações não é 

planejada inicialmente, o que se deve principalmente à falta de orientação ou de acesso para a 

aquisição de um método anticoncepcional e isso ocorre com frequência com adolescentes 

(BRASIL, 2012).  

Os fatores que levam a gestações precocemente vêm sendo estudados, e o uso 

inadequado de métodos contraceptivos é apontado como um deles. O reflexo da relação 

sexual sem proteção pode ser a desinformação acerca do conhecimento e funcionamento do 

próprio corpo, de como utilizar um método de forma correta ou ainda do pensamento mágico, 

que o leva a desacreditar na possibilidade da gravidez desde a primeira relação sexual 

(ROMERO et al., 2007 apud MANFREDO; CANO; SANTOS, 2012). 

A falta de informação sobre métodos contraceptivos não é o fator determinante da 

gravidez na adolescência. Conhecer e saber utilizar métodos contraceptivos não é o bastante, 

em se tratando do público adolescente. É fundamental o desenvolvimento de estratégias 

levando-se em conta os fatores motivacionais que levam à gestação na adolescência, visando 

“abordar questões imagéticas e representacionais que geram práticas em seus cotidianos, 

reforçando ou superando determinadas situações e/ou construções sociais” (BARRETO et al., 

2011, p.291). 

 
5.3 Impacto da gravidez na adolescência 

 
Segundo o Ministério da Saúde, são fatores desfavoráveis á gestação, que implicam 

em riscos aumentados a “idade menor do que 15 anos [...]; situação familiar insegura e não 
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aceitação da gravidez, principalmente em se tratando de adolescente” e segue afirmando os 

riscos gestacionais, o que se percebe também que geram impactos na vida da adolescente: 

“[...] situação conjugal insegura; baixa escolaridade” (BRASIL, 2012, p. 57 e 58). 

A gravidez na adolescência está associada ao aumento da probabilidade de 

intercorrências e morte materna, índices maiores de prematuridade, mortalidade neonatal e 

baixo peso ao nascer dentre outras consequências. A prática de aborto ilegal e em condições 

impróprias em uma gravidez indesejada ou sem apoio social e familiar é uma realidade, sendo 

esta uma das principais causas de óbitos relacionados á gravidez (BRASIL, 2000 apud 

OLIVEIRA et al., 2011).  

Em 2004, o parto representou a maior causa de internações por adolescentes no Brasil 

no Sistema Único de Saúde, sendo que 106 óbitos ocorreram em decorrência destes 

(DATASUS, 2004 apud GRADIM; FERREIRA; MORAES, 2010). A adolescente gestante 

tem ainda maior probabilidade de apresentar síndromes hipertensivas, anemia, estado 

nutricional comprometido, desproporção feto-pélvica (BRASIL, 2005 apud ZANI et al., 

2011).   

Um olhar mais aguçado nos dados estatísticos indica a gravidez precoce como uma 

das ocorrências mundiais mais preocupantes relacionadas à saúde e sexualidade 

(HEIDEMANN; WOSNY; BOEHS, 2011).  

A gravidez não planejada na adolescência provoca profundas consequências para o 

indivíduo (BARRETO et al., 2011).  
[...] além dos problemas referentes ao processo gestacional, a ado-
lescente ainda tem que enfrentar situações peculiares à adolescência, 
como a passagem da infância para a idade adulta e a mudança de 
posição de filha para a de mãe sem completar a estruturação psíquica 
de um adulto (TEIXEIRA, 2001 apud BARRETO et al., 2011, p. 
385).  
 

A gravidez na adolescência atualmente configura-se como um problema de saúde 

pública e social (PANICALI, 2006 apud OLIVEIRA et al., 2011). Vários fatores são citados, 

e no âmbito psíquico, autores relatam que “são intensas as repercussões emocionais da 

gestação em puérperas adolescentes” (SABROSA et al., 2007 apud BARRETO et al., 2011, p 

385). 
[...] a representação da gravidez na adolescência está fortemente 
associada aos fatores socioculturais, que vão determinar diretamente o 
modo que esta adolescente vivenciará a gestação, influenciando, por 
sua vez, nas suas perspectivas e aspirações para seu futuro 
(BARRETO et al., 2011, p. 391). 
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Estudo realizado por Barreto et al. (2011) aponta que no início da gravidez, as 

gestantes experimentam sentimentos de medo e perda, temem a reação do grupo social a qual 

está inserida e principalmente da família. O abandono dos estudos, justamente pelo medo da 

não aceitação, em segundo plano vão gerar agravamento das condições socioeconômicas, uma 

vez que o mercado de trabalho exige qualificação cada vez maior e consequentemente 

interferindo negativamente no sustento próprio e dos seus filhos. 

Os relacionamentos nesta fase são um complicador e comumente as gestantes não têm 

uma estabilidade com o companheiro, não tem apoio ou compreensão até mesmo da família, e 

como a gestação é um período onde a mulher fica mais sensível, na adolescência não será 

diferente. Os fatores emocionais relacionados ao convívio familiar, social e com o 

companheiro interferem negativamente no processo de aceitação da gravidez, na forma como 

a adolescente vai agir durante o período gestacional e após o parto, definindo fatores de risco 

gestacional para a mãe e para o bebê. Uma vez identificados estes relacionamentos e suas 

dimensões para a adolescente é relevante acompanhar e trabalhar essas relações no sentido de 

estabelecer vínculos e proporcionar suporte emocional para as mesmas, corroborando assim 

para a melhora da autoestima (SILVA; RIBEIRO, 2003 apud HEIDEMANN; WOSNY; 

BOEHS, 2011). 

Segundo Meinck et al. (2011), assim como a adolescente experimenta uma gestação 

não planejada, geradora de conflitos e atenuante das mudanças típicas da gravidez, o 

companheiro, pai adolescente está despreparado para assumir a situação conflitante. A 

gestante adolescente é sempre lembrada e assistida, é a geradora da vida e será inserida no 

acompanhamento pré-natal, puerpério e acompanhamentos posteriores, enquanto o homem 

fica à margem do cuidado.  

Já os riscos para o recém-nascido, segundo Gama; Szwarcwald; Leal (2002) apud Zani 

et al. (2011 p. 280), se apresentam com  
[...] maior possibilidade de baixo peso ao nascer, risco aumentado de 
morrer por desnutrição e problemas infecciosos no primeiro ano de 
vida, atraso no desenvolvimento, dificuldades escolares, perturbações 
comportamentais e tóxico-dependência. 

 

Oliveira; Vieira; Fonseca (2011) recomendam intervenções em vários setores e a 

necessidade de múltiplas ações, já que a gravidez na adolescência tem sido considerada um 

problema de várias dimensões, citando a saúde, educação, serviço social, trabalho, entre 

outros. 
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5.4 O papel da Atenção Básica 

 

 Como porta de entrada de um serviço, a atenção primária vem sendo discutida e 

trabalha-se na perspectiva de prevenção e promoção da saúde neste ambiente, e a Estratégia 

de Saúde da Família tem características próprias que permitem a abordagem dos usuários em 

seus vários ciclos de vida. A adolescência caracteriza-se pelo ciclo onde as maiores 

transformações ocorrem, e a integralidade do cuidado nesta etapa definirá uma atenção 

adequada à esta população (OTTONI et al., 2012).  

 O ser humano enquanto detentor de sua saúde, potencial responsável pelas tomadas de 

decisão acerca de suas necessidades, precisa de acesso à educação e a condições favoráveis 

para que tenha saúde. O sujeito com boas condições de saúde, e aqui entenda-se o conceito 

ampliado de saúde, valorizado enquanto pessoa, em ambientes favoráveis, tem maiores 

condições de desenvolver suas potencialidades, contribuindo com a diminuição de riscos a 

que está exposto (GOMES; HORTA, 2010). 

 A escola caracteriza-se como parceira nas ações educativas e como ambiente captador 

de adolescentes e jovens, uma vez que exercem influência nas relações de construção de 

sujeitos. Muitas delas desenvolvem atividades relacionadas ao campo da saúde e um trabalho 

conjunto entre escola e a equipe de saúde refletiria efetivamente na melhoria da qualidade de 

vida desses adolescentes (GOMES; HORTA, 2010). 

 A vulnerabilidade social do adolescente é determinante na prevalência da gravidez na 

adolescência de um determinado local, sendo necessário, portanto um serviço de saúde 

estruturado nas peculiaridades da comunidade para trabalhar não só as adolescentes grávidas 

como também as não grávidas, quanto à questão da sexualidade e outras questões 

relacionadas a esse período de transição da infância para vida adulta (OLIVEIRA, 2012) 

O conhecimento dos fatores socioeconômicos e sociais, bem como a dinâmica dos 

adolescentes com os quais se trabalha permite traçar um plano de atividades coerentes com 

um planejamento e implementação de ações efetivas, buscando a integralidade da assistência 

(OLIVEIRA, 2012). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

Para uma efetiva intervenção, a primeira providência deve ser a elaboração de um 

diagnóstico situacional, considerando aspectos relevantes relacionadas aos adolescentes. O 

conhecimento dos fatores socioeconômicos e sociais, bem como a dinâmica dos adolescentes 

com os quais se trabalha permite traçar um plano de atividades coerentes com um 

planejamento e implementação de ações efetivas, buscando a integralidade da assistência 

(OLIVEIRA; VIEIRA; FONSECA, 2011). Dados socioculturais, econômicos, de saúde, 

conhecimentos prévios em relação ao tema, aspectos subjetivos, vínculos; características 

familiares como dinâmica, estrutura e renda; condições de vida, recursos comunitários e as 

condições de atendimento pela unidade de saúde:  
“acesso, distribuição dos adolescentes e jovens nos diferentes 
serviços, programas, projetos e atividades, percentagem de homens e 
mulheres, concentração de consultas, captação de gestantes por 
trimestre, principais motivos de atendimento, serviços oferecidos a 
adolescentes e jovens” (BRASIL, 2005, p.8). 

 
Todos esses fatores permitirão uma análise real da situação da população adscrita, 

permitindo o planejamento das atividades a serem desenvolvidas.   

Com a identificação dos principais problemas, fatalmente observaremos que eles são 

intersetoriais, o que ressalta a magnitude do assunto. Oliveira (2012) coloca a necessidade de 

intervenções de vários setores e múltiplas ações, já que tem sido considerado um problema de 

várias dimensões, citando a saúde, educação, serviço social, trabalho, entre outros.  

A dificuldade de se trabalhar com demais atores não deve ser um impedimento sendo 

necessário, portanto, a elaboração de um plano de intervenção dentro da realidade de atuação 

da equipe de saúde, vinculando sempre que possível as demais instituições.  

A adequação dos serviços de saúde é discutida na publicação do Ministério da Saúde 

com orientações para a organização destes serviços, com oferta adequada a esta população, 

estruturação do ambiente e da equipe, permitindo a individualidade, o sigilo, a privacidade e o 

manejo adequado com vistas à captação desta clientela. O trabalho junto à comunidade 

oferece um ambiente favorável de contato com o adolescente, seja na escola, nas associações 

e grupos já constituídos, nas igrejas, nas visitas domiciliares (BRASIL, 2005). 

 Melhorar a estrutura do serviço para o atendimento aos adolescentes e estabelecer 

vínculo desses indivíduos com a equipe da ESF, para que se sintam mais valorizados 

representados e úteis para a sociedade local: “É importante criar ou adaptar ambientes onde 
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adolescentes e jovens, de ambos os sexos, se sintam mais à vontade [...] destinados turnos 

específicos de atendimento, para que a sala de espera fique disponível para esse grupo” 

(BRASIL, 2005, p.10). 

 A capacitação da equipe envolvida com a gestação na adolescência deve ser 

permanente, para entender os pensamentos, sentimentos e as representações desta faixa etária, 

de forma a poder mediar reflexões sobre as suas motivações (BARRETO et al., 2011). A 

necessidade de preparo adequado da equipe é também abordada por Manfredo; Cano; Santos 

(2012), que lembram os aspectos referentes aos preconceitos e mitos, intrínsecos na atuação 

diária dos profissionais, barreiras que precisam ser derrubadas, para a abertura de espaços de 

discussão e troca de experiências que abordem a realidade do adolescente, e não a que se quer 

inserir no contexto deste grupo.  

 Projetos de inserção social poderão ser de grande impacto na vida dos membros, 

ajudando a diminuir casos de violência, alcoolismo, desemprego, dentre outros. 

É relevante promover a saúde do adolescente, de forma consciente e efetiva, para que 

adotem comportamentos e estilos de vida saudáveis e que se insiram no eixo de motivação 

para o autocuidado (HEIDEMANN; WOSNY; BOEHS, 2011). 

 Diante do estudo realizado, pudemos identificar a falta de ações específicas voltadas 

para a clientela adolescente na ESF Santa Luzia, o que culminou na elaboração de um Plano 

de Intervenção objetivando a diminuição da gravidez na adolescência. 

 

6.1 Plano de Intervenção 

  

Problema priorizado 

 De acordo com o diagnóstico situacional realizado o problema identificado de maior 

relevância foi a gravidez na adolescência, agravado pelas questões sociais como falta de 

opções de lazer, pouca oferta de atividades fora do ambiente escolar, a baixa demanda pelos 

serviços de saúde bem como a falta de parceria que viabilizem a melhoria destas condições. A 

urgência do tema abordado deve-se ao grande impacto que causa na vida da adolescente e do 

recém-nascido. Percebe-se que a desestruturação dos serviços de saúde em lidar com o 

problema é um agravante, e a dificuldade de acesso da população adolescente uma realidade.  

Situação problema: alto índice de adolescentes menores de 20 anos grávidas. 
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Pretende-se, com este projeto, a diminuição da gravidez na adolescência da área de 

abrangência em 5% no prazo máximo de dois anos. 

 

No Quadro 4 foram selecionados os nós críticos e a respectiva justificativa para cada situação 

apresentada. 

 

Quadro 4 - Seleções dos “nós” críticos. 

Nó Crítico Justificativa 

Hábitos e Estilos 

de Vida Inadequados 

O sedentarismo, o uso de álcool e drogas, a falta de opções de lazer e 

recreação, o sexo sem segurança são práticas muito presentes na 

comunidade Santa Luzia e criam um ambiente propício para o 

aparecimento de vários dos problemas enfrentados pela população. 

Dificuldade de 

acesso 
A pouca participação dos adolescentes nos serviços de saúde. 

Estrutura dos 

Serviços de Saúde e 

Processo de 

Trabalho 

A falta de capacitação dos profissionais de saúde referente ao 

atendimento aos adolescentes.  

Parcerias 

A falta de participação de atores e setores afins dificulta o 

envolvimento da comunidade no planejamento e execução de ações 

voltadas para adolescentes. 

 

 

Com base na avaliação dos nós críticos, foi traçado o desenho das operações propostas para o 

enfrentamento dos problemas detectados (QUADRO 5) e avaliado a viabilidade desse plano 

de intervenção (QUADRO 6). 

 

 

 

Quadro 5 - Desenho das operações, proposta de intervenção para redução da gravidez na 

adolescência, 2014. 
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 Nó crítico Operação/Projeto 
Resultados 

Esperados 

Produtos 

Esperados 
Recursos Necessários 

Hábitos e 

estilos de 

vida 

inadequados 

Modificar hábitos 

de vida, criar 

opções de lazer e 

ocupação do 

tempo livre. 

- Diminuir 

número de 

indivíduos 

sedentários. 

 

 

 

 

- Diminuir o 

número de 

usuários de 

álcool e 

drogas. 

 

- Grupos de 

caminhada. 

 

- Aulas de 

ginástica. 

 

- Gincanas e 

atividades 

esportivas. 

 

Políticos - mobilização dos 

usuários e estabelecimentos de 

parcerias com organizações não-

governamentais e setores da 

administração pública. 

 

Cognitivo - informação sobre o 

tema e estratégia de comunicação.  

 

Organizacional - organizar 

agenda da equipe e parcerias com 

demais setores. 

 

Financeiro - recursos humanos 

(profissionais do NASF, 

profissionais do CRAS), materiais 

esportivos, materiais para a prática 

de atividades físicas e de 

recreação, lazer e ocupação do 

tempo livre. 

 

 

 

 

 

Nó crítico Operação/Projeto 
Resultados 

Esperados 

Produtos 

Esperados 
Recursos Necessários 
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Dificuldade 

de acesso 

Aumentar a oferta 

dos serviços 

inclusive fora do 

ambiente da 

Unidade de Saúde 

para os 

adolescentes e 

criar alternativas 

de ocupação do 

tempo livre. 

  

 

 

- Diminuir 

em 5% o 

número de 

adolescentes 

grávidas. 

 

 

 

 

 

Palestras 

educativas 

Políticos - mobilização dos 

usuários e estabelecimentos de 

parcerias com organizações não-

governamentais e setores da 

administração pública. 

 

Cognitivo - conhecimento sobre o 

tema e sobre estratégias de 

comunicação e pedagógica. 

 

Organizacional - organização da 

agenda da equipe. 

 

Financeiro - recursos humanos 

(ESF e NASF) e material didático. 

Nó crítico Operação/Projeto 
Resultados 

Esperados 

Produtos 

Esperados 

Recursos Necessários 

 

Estrutura 

dos 

Serviços de 

Saúde e 

Processo de 

Trabalho 

Melhorar a 

estrutura do 

serviço para 

atendimento aos 

adolescentes. 

- Garantir o 

atendimento 

aos 

adolescentes. 

 

 

-capacitação 

de pessoal. 

- efetivação 

do protocolo 

do 

adolescente 

já 

implantado. 

Políticos - mobilização dos 

usuários e estabelecimentos de 

parcerias com organizações não-

governamentais e setores da 

administração pública. 

Cognitivo - informação sobre o 

tema e estratégia de comunicação. 

Organizacional - organização da 

agenda da equipe. 

Financeiro - recursos humanos e 

matérias. 
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Nó crítico Operação/Projeto 
Resultados 

Esperados 

Produtos 

Esperados 
Recursos Necessários 

Parcerias  

 

Buscar parceria 

com atores sociais 

da comunidade. 

-

Envolvimento 

da 

comunidade 

com a 

temática 

buscando 

parceria e 

participação 

no 

planejamento 

das ações a 

serem 

desenvolvidas. 

- Participação 

dos atores no 

processo de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 - Grupo na 

escola para a 

realização 

de 

atividades 

educativas 

como 

palestras, 

rodas de 

conversas, 

oficinas com 

temas 

relevantes 

aos 

adolescentes 

 

- Trabalhar 

nas oficinas 

já existentes 

temas 

relevantes á 

clientela.  

- Aumentar 

o número de 

oficinas 

ofertadas no 

bairro. 

 

Políticos - mobilização dos usuários 

e estabelecimentos de parcerias com 

organizações não-governamentais e 

setores da administração pública. 

 

Cognitivo - informação sobre o 

tema, elaboração e gestão de 

projetos. 

 

Organizacional - organização da 

agenda de atividades do bairro.  

 

Financeiros - recursos humanos 

(profissionais do NASF, CRAS e 

comunidade) e financiamento dos 

projetos ( CRAS). 
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Quadro 6 - Análises da viabilidade do plano, proposta de intervenção para redução da 

gravidez na adolescência, 2014. 

Operações/Projeto Recursos Críticos 
Controle dos recursos críticos 

Ator que controla Motivação 

Modificar hábitos de 

vida, criar opções de 

lazer e ocupação do 

tempo livre. 

 

Políticos – mobilização 

dos usuários e 

estabelecimentos de 

parcerias com 

organizações não-

governamentais e setores 

da administração pública 

 

 

 

 

Financeiro – recursos 

humanos (profissionais 

do NASF e CRAS), 

materiais esportivos, 

materiais para a prática 

de atividades físicas e de 

recreação, lazer e 

ocupação do tempo livre. 

Setores Públicos: 

Secretaria de Esportes 

Cultura e Lazer 

(Departamento de 

Cultura), Secretaria de 

Educação, Secretaria de 

Saúde. 

 

Setores Não-

Governamentais: Igreja 

Católica, Escolas, 

Associação de 

Moradores. 

 

 

Favorável 

 

       AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

 

 

Envio de Ofícios 

solicitando o 

auxílio, troca de 

Experiência e 

recursos materiais 

e humanos. 

 

 

 

Operações/Projeto Recursos Críticos 
Controle dos recursos críticos 

Ator que controla Motivação 
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Dificuldade de 

acesso  

Políticos  - mobilização 

dos usuários e 

estabelecimentos de 

parcerias com 

organizações não-

governamentais e setores 

da administração pública. 

 

Financeiros - recursos 

humanos (ESF e NASF) 

e material didático. 

Setores Públicos: 

Prefeito Municipal, 

Secretario de Saúde. 

 

 

Favorável 

 

        

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

 

 

Apresentar projeto 

de estruturação da 

rede. 

 

Operações/Projeto Recursos Críticos 
Controle dos recursos críticos 

Ator que controla Motivação 

Melhorar a estrutura 

do serviço para 

atendimento aos 

adolescentes. 

Políticos – mobilização 

dos usuários e 

estabelecimentos de 

parcerias com 

organizações não-

governamentais e setores 

da administração 

pública. 

 

Financeiros - 

financiamentos de 

projetos 

Setores Públicos: 

Prefeito Municipal, 

Secretário de Saúde. 

 

 

Favorável 

 

        

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

 

Apresentar projeto 

de estruturação da 

rede. 

 

Operações/Projeto Recursos Críticos Controle dos recursos críticos 
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Ator que controla Motivação 

Parcerias 

Políticos – mobilização 

dos usuários e 

estabelecimentos de 

parcerias com 

organizações não-

governamentais e setores 

da administração 

pública. 

 

Financeiros - 

financiamentos de 

projetos de criação de 

oficina de artesanato. 

Setores Públicos: 

Prefeito Municipal, 

Secretario de Saúde, 

Ação Social, ONGs, 

Sociedade civil. 

 

Setores Não-

Governamentais 

ONGs, Sociedade civil. 

 

 

 

Favorável 

 

       AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

 

 

Apresentar projeto 

de estruturação da 

rede. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adolescência é uma fase de grandes transformações físicas, biológicas, sociais e 

psicológicas. Esta etapa funciona como uma preparação para a vida adulta e como tal, a 

adolescente não está preparada para a antecipação de uma gestação que é própria da vida 

adulta. Os relacionamentos instáveis, a dependência econômica, a labilidade emocional 

corroboram para que a gravidez na adolescência se torne de risco. Associado a isso o 

abandono escolar, a condição social e a imaturidade fisiológica são fatores relevantes que 

traçam o perfil de risco desta gestação.  

O crescente número de adolescentes grávidas, apesar do aumento da oferta de métodos 

contraceptivos e da quebra de tabus na sociedade atual demonstram uma clara deficiência do 

poder público de lidar com a situação.  

Frente ao problema levantado, este estudo mostra que a realidade da ESF Santa Luzia 

assemelha-se à várias comunidades do Brasil e do mundo e que o perfil da adolescente 

grávida modificou ao longo do tempo, que atualmente apesar de conhecer e ter oferta de 

métodos contraceptivos, estes precisam estar acessíveis, sendo necessário uma abordagem 

diferenciada desta população buscando evitar a gravidez na adolescência e suas 

consequências. As peculiaridades e o estudo sistemático deste novo perfil permeiam as 

intervenções necessárias.   

Portanto, um serviço de saúde mais atrativo, que não se resuma apenas no atendimento 

da demanda espontânea, e um trabalho efetivo visando a prevenção são necessários para 

modificar o atual cenário da ESF. 
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