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RESUMO 

No Posto de Saúde Chácara Alvorada localizado no município de Poços de 

Caldas- MG, é possível constatar um número elevado de gestantes com menos 

de 20 anos. Isso é observado por meio do diagnóstico situacional da população 

adscrita. Na prática do pré- natal, observo que a maioria dessas adolescentes 

são solteiras, que cessaram os estudos precocemente, que nunca fizeram uso 

de métodos contraceptivos, com história familiar de gravidez na adolescência e 

com gravidez não planejada. Visto que a gestação neste grupo populacional 

vem sendo considerada problema de saúde pública, uma vez que pode 

acarretar complicações obstétricas, com repercussões para a mãe e o recém-

nascido, bem como problemas psicossociais e econômicos é necessário 

intervir com projetos que visem orientar em relação a suas consequências, 

métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. Nesse sentido, 

o objetivo do trabalho foi propor um plano de ação para reduzir as taxas de 

gravidez na adolescência na população usuária da comunidade adscrita. A 

metodologia utilizada foi o diagnóstico situacional da área de abrangência, 

seguida de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, finalizando com a 

elaboração de um plano de intervenção utilizando o que é preconizado pelo 

Planejamento Estratégico Situacional (PES). Inferimos ser possível a 

realização de ações educativas pela equipe nas escolas, na atenção primária 

de saúde, na comunidade com os adolescentes e familiares e dessa forma, 

contribuir para mudanças nesse cenário. 

Palavras-chave: Adolescente; Gravidez na Adolescência; Educação em 

Saúde; Métodos Contraceptivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

At the Chácara Alvorada Health Station, located in the city of Poços de Caldas- 
MG, it is possible to verify a high number of pregnant women under the age of 
20. This is noticed through the situational diagnosis of the mentioned 
population. In prenatal practice, I observe that most of these teenagers are 
single, stopped studying early, never used any contraceptive methods and have 
family history of teenage pregnancy and unplanned pregnancy. Since gestation 
in this population group has been considered to be a public health problem, 
once it can lead to obstetric complications, with repercussions to the mother 
and the newborn, as well as psychosocial and economic problems, it is 
necessary to intervene with projects aimed at orientation in relation to it's 
consequences, contraceptive methods and sexually transmitted diseases. In 
this sense, the objective of this study was to propose an action plan to reduce 
pregnancy rates in teenagers among the population of the community. The 
methodology used was the situational diagnosis of the area of coverage, 
followed by a bibliographical research on the subject, ending with the 
elaboration of an intervention plan using what is recommended by the 
Situational Strategic Planning (SSP). We infer that it is possible to carry out 
educational actions by the team in the schools, in the primary health care, in the 
community with the teenagers and their families and, thus, to contribute for 
changes in this scenario. 
 

Keywords: Teenager; Teenage Pregnancy; Health Education; Contraceptive 

Methods. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Informações sobre o município 

Poços de Caldas é uma cidade com 166.111. habitantes (estimativa do 

IBGE para o ano de 2017), com uma área de 547.061 km². (IBGE, 2017) Está 

localizada na mesorregião do Sul e Sudoeste de Minas Gerais limitada ao 

Norte pela Serra de São Domingos, ao Sul pela Serra do Gavião e a do 

Caracol, pe-la face Oeste a Serra de Poços de Caldas é limitante e a Leste, a 

Serra do Selado e o Serrote do Maranhão.. A história de Poços de Caldas 

começou a ser escrita a partir da descoberta de suas primeiras fontes e 

nascentes. 

Os Municípios  que fazem limite com Poços de Caldas são os mineiros 

Botelhos e Bandeira do Sul a nordeste, Campestre à leste, Caldas a sudeste e 

Andradas ao sul e, os paulistas Águas da Prata a sudoeste, São Sebastião da 

Grama, Divinolândia a oeste e Caconde a norte. (IBGE, 2017). 

Os solos apresentam características geológicas diversas. São formados 

por extensa intrusão de rochas alcalinas (sienitosnefelínicos), circundados por 

formações arqueanas. Em geral são argilosos, com pequenas ocorrências de 

arenito e a presença de jazidas de bauxita e argila refratárias. Há grandes 

reservas de minérios ferrosos, não ferrosos e radioativos. A morfologia poços-

caldense mostra a seguinte conformação topográfica: relevo plano 7%, 

ondulado 57% e montanhoso 36%. (MORAES. RUEDA, 2008). 

Parte considerável das atividades econômicas do município gira em 

torno do turismo, graças à fama de suas fontes de águas minerais usadas em 

diversas terapias, sendo que até a década de cinquenta essa era a principal 

receita do município. A partir dos anos 70 a parte industrial da cidade passou a 

se desenvolver, principalmente por mineradoras (Alcoa, CBA), industrias de 

fertilizantes (Mitsui), fibras têxteis (Celanese, atualmente M&G) e Laticínios 

(Danone). (IBGE, 2017). 



1.2 O sistema municipal de saúde 

A Rede de serviços próprios do Município de Poços de Caldas, 

administrados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está organizada em 

Atenção Básica; Atenção Especializada; Saúde Mental; Urgência e 

Emergência; Laboratório Municipal de Análises Clínicas; Assistência 

Farmacêutica; e Vigilância em Saúde. Além disso, a SMS conta com um Setor 

de Medicina Social; Setor de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e toda a área 

de gestão administrativa e financeira da Rede de Atenção a Saúde. Cada uma 

destas áreas está formada por serviços e programas, conforme especificado 

abaixo.  

• Atenção Básica: 

32 Unidades de Saúde da Família (USF), sendo 26 na área urbana e seis 

na área rural, com 28 Equipes de Saúde da Família cadastradas, quatro 

equipes de Saúde Bucal e três Equipes de Núcleo Apoio a Saúde da 

Família/NASF e três Unidades Básica de Saúde (UBS);  

Programa Materno Infantil;  

  Uma Equipe de Atenção Domiciliar (fora de área);  

  Dois Consultórios Volantes de Odontologia;  

  Um Consultório odontológico no centro de referência DST/AIDS 

• Atenção Especializada: 

Núcleos de especialidades, com atendimento médico e de fisioterapia; 

Núcleo de Especialidades Centro - exceto fisioterapia, que está na UBS 

Centro para atendimento da população dessa região; 

Núcleo de Especialidades do Hospital Margarita Morales/HMMM (realiza 

também exames de radiodiagnóstico e ultrassonografia);  

Núcleo de Especialidades do Hospital da Zona Leste/HZL (realiza 

também exames de radiodiagnóstico e ultrassonografia); 



O SUS de Poços de Caldas conta com serviços privados que mantém 

convênio ou contrato com a Prefeitura: Hospital Santa Casa de Poços de 

Caldas; Hospital Santa Lúcia; Associação dos Pais e Amigos do Excepcional 

(APAE); Clínica Santa Clara (internação para dependentes químicos); 

Fundação Gota de Leite; contratos para realização de exames de apoio 

diagnóstico com 08 laboratórios, 02 serviços de radiodiagnóstico, 01 de 

medicina nuclear, 03 de imagens (tomo, ressonância), 02 de fisioterapia; 

Associação de Assistência a Criança Deficiente (AACD) e Associação dos 

Deficientes Físicos de Poços de Caldas (ADEFIPE); HEMOCENTRO e 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Micro Região Alto Rio Pardo (CISMARPA). 

1.3 A Equipe de Saúde da Família, seu território e sua população 

A equipe de saúde da Chácara Alvorada é composta por uma médica do 

Programa Mais Médicos, uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem, cinco 

agentes comunitárias de saúde (ACS), um auxiliar administrativo e uma auxiliar 

de limpeza. 

O NASF também faz parte da equipe. É composto por uma 

fisioterapeuta, uma nutricionista, uma terapeuta ocupacional, um psicólogo, um 

assistente social e um educador físico. 

A Unidade de Saúde Regional Leste que abriga a Equipe Chácara 

Alvorada, foi inaugurada há três anos e meio, atende mais de 13 mil moradores 

dos bairros Chácara Alvorada, Estância São José e Jardim Filadélfia. O horário 

de atendimento à população é de segunda a sexta das 7h:00mim até as 

17h:00min, com horário estendido uma vez ao mês até as 19h:00mim.  

A ESF Regional Leste possui recepção, sala de espera, triagem, sala de 

vacina, de curativo, três consultórios de enfermagem, quatro consultórios 

médicos, um consultório odontológico, sala dos ACS e sala de reuniões. 

Os moradores do Bairro Chácara Alvorada são muito dependentes do 

SUS, poucas famílias têm plano de saúde ou outro acesso a saúde particular. 

Temos 4.456 mil pessoas cadastradas. 



1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

A estimativa rápida constitui-se ferramenta apropriada ao planejamento 

estratégico situacional para equipes de Saúde da Família, possibilitando a 

análise da situação de saúde do território, considerando a perspectiva dos 

diferentes atores sociais envolvidos na construção da realidade local. 

Foram utilizados fatores ambientais, socioeconômicos e biológicos que 

influenciam na saúde da população. 

Entre os principais problemas podemos citar:  

1. Alto índice de usuários de drogas; 

2. Atividade sexual precoce; 

3. Negligência com idosos e crianças; 

4. Alto índice de neoplasias;  

5. Desestrutura familiar; 

6. Gravidez na adolescência. 

1.5 Priorização dos Problemas 

Analisando os problemas evidenciados em nosso território, percebemos 

que todos eles estão interligados. Uma família desestruturada pode ser porta 

de entrada para vários agravantes. A negligência com as crianças, por 

exemplo, pode ser fator de risco para atividade sexual precoce e 

consequentemente gravidez na adolescência. A minha Unidade de Saúde 

possui alta prevalência de gestantes adolescentes, por isso decidimos priorizar 

esse tema. 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados 

Problemas Urgência Capacidade de 
enfrentamento 

Priorização 

Alto índice de 
usuários de drogas; 
 
Atividade sexual 

Atividade 
sexual 
precoce; 
 

União da população, 
da escola e do serviço 
de saúde  para mudar 
essa realidade. 

Gravidez na 
adolescência. 
 



precoce; 
 
Negligência com 
idosos e crianças; 
 
Alto índice de 
neoplasias;   
 
Desestrutura 
familiar; 
 
Gravidez na 
adolescência. 
 
 
 

Desestrutura 
familiar; 
 
Gravidez na 
adolescência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICATIVA 

A proposta para realização do Trabalho Científico do curso de 

especialização em Atenção Básica em saúde da família sugere que o trabalho 

deve abordar temáticas que estejam relacionadas às realidades de saúde e na 

experiência cotidiana. 

Na Unidade de Saúde que estou inserida, atendo consultas de pré-natal 

em meio período de um dia por semana, e tenho a oportunidade de 

acompanhar a maioria das gestantes residentes na comunidade. Percebi logo 

no início o número elevado de gestantes adolescentes, sendo a maioria 

solteira, que cessaram os estudos precocemente e que nunca fizeram uso de 

métodos contraceptivos. A gravidez na adolescência é recorrente, 

apresentando-se como um problema médico e social preocupante.  

O presente trabalho justifica-se pela importância de implantar ações 

permanentes de planejamento familiar para a população adscrita, com oferta 

de ações educativas de saúde sexual e reprodutiva e assim, impactar 

positivamente nesse cenário contribuindo com a redução de gravidez na 

adolescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

3.1 Geral  

Elaborar um projeto de intervenção que visa reduzir as taxas de gravidez 

na adolescência na população usuária do PSF Chácara Alvorada, do município 

Poços de Caldas, estado de Minas Gerais. 

3.2 Específicos 

Orientar as adolescentes sobre os métodos contraceptivos, a prática de                   

sexo seguro e os riscos da gravidez na adolescência; 

Buscar parcerias com as escolas e demais espaços comunitários para a 

realização dos grupos de planejamento familiar; 

Discutir o papel da família, da escola e das instituições de saúde, 

especialmente das Equipes de Saúde da Família na Educação Sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

Para a construção do TCC foram realizados estudos disponíveis em 

base de dados como a Biblioteca Virtual em Saúde, SCIELO, Lilacs (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde), com os descritores: 

Adolescente; Gravidez na Adolescência; Educação em Saúde; Métodos 

Contraceptivos. 

Os artigos disponíveis nessas bases de dados, além de publicações em 

livros e revistas médicas, foram selecionados de acordo com sua relevância. 

Outros dados importantes foram os disponíveis na Secretaria Municipal do 

Município, dados do Ministério da Saúde e arquivos da ESF local. 

Esse construto teórico contribuiu para desenvolver o projeto de 

intervenção. 

 Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à 

Metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA, 2018). 

Para realizar o projeto de intervenção, três etapas aconteceram: 

diagnóstico situacional com reconhecimento do território, identificação dos 

principais problemas na área de abrangência da equipe, revisão de literatura e 

elaboração do plano de intervenção. 

O Método do Planejamento Estratégico Situacional (PES) possibilitou a 

identificação e a priorização do problema, objeto desse estudo, a descrição, 

explicação e identificação dos nós críticos (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Essa etapa contou com a colaboração da equipe de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 Estratégia Saúde de Família 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem por objetivo reorganizar a 

Atenção Básica no País, em consonância com as regras do Sistema Único de 

Saúde (SUS). É considerada pelos órgãos públicos (Ministério da Saúde, 

CONASS e CONASEMS) e por seus respectivos gestores, como a estratégia 

de consolidação, expansão e qualificação da Atenção Básica, pois favorece a 

reorientação do trabalho, ampliando a resolutividade, aprofundando os 

princípios e diretrizes da atenção básica, com maior impacto na situação de 

saúde dos indivíduos e seus coletivos e com isso melhorar a relação custo-

benefício. (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A ESF tem diretrizes como: caráter substitutivo, descrição de clientela, 

cadastramento, trabalho em equipe, composição das equipes, atribuições das 

equipes. Essa estratégia será mais ou menos potente na medida em que nós, 

trabalhadores, formos capazes de nos comprometer com ela e, principalmente, 

desejarmos mudar nossa prática. Há muita coisa nesse processo que depende 

de iniciativas do governo, porém, há outro tanto que depende de como ela vai 

ser implementado pelas equipes, inclusive na equipe em que nós trabalhamos 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

5.2 Adolescência e Sexualidade 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990, ECA), situa a 

adolescência compreendida entre a faixa etária dos 12 aos 18 anos, 

diferentemente da OMS que entende a adolescência entre os 10 e 20 anos. O 

conceito da OMS é o mais utilizado no campo da saúde pública e o da ECA no 

campo jurídico (BRASIL, 1990, WHO 2004). 

A adolescência pode ser definida como período entre a infância e a 

idade adulta, onde ocorrem o desenvolvimento da sexualidade, com papel 

fundamental no crescimento do indivíduo, determinando questões de 

autoestima, relações afetivas e sociais. Alterações no comportamento dos 

adolescentes, principalmente no que tange o exercício de sua sexualidade, 



requer minuciosa atenção por parte dos profissionais de saúde, pois suas 

repercussões possuem um grande impacto, dentre elas a gravidez precoce. 

(SILVA; TONETE, 2006). 

No Brasil é observada uma tendência na redução na idade da primeira 

relação sexual. Sendo que a idade média é de 15 anos para os meninos e de 

16,9 para as meninas. Também é observada que a iniciação precoce não está 

acompanhada de ações para evitar a gravidez. Diante deste contexto, a 

sexualidade na adolescência deve ser discutida entre educadores, pais e 

profissionais de saúde, com o objetivo de buscar caminhos para informar e 

orientar os jovens para adiar a iniciação sexual, ter responsabilidade e praticar 

sexo com segurança. (CANO; FERRIANI, 2000). 

5.3 Gravidez na Adolescência 

Quando analisamos o contexto social a gravidez precoce está associada 

a diversos outros fatores, como evasão escolar, pobreza, ingresso precoce no 

mercado de trabalho (muitas vezes sem qualificação ou com baixa 

qualificação), desemprego e redução da mobilidade social. Também é 

observado separação conjugal, violência, negligência e maus tratos infantis. 

(ALMEIDA et al., 2006). 

Tornar-se mãe exige que a jovem reorganize e redefina todo seu ser, 

toda sua identidade, levando em consideração que a partir de agora sua vida 

está ligada as demandas do filho. Isso altera toda a projeção que essa 

adolescente tem para o futuro, sendo que essa é um elemento importante na 

construção de sua identidade, pois agora terá que lidar com o desenvolvimento 

da gravidez e do bebê após o nascimento. Muitos planos de vida são alterado 

ou refeitos para se ajustar a função de gestante, maternidade e paternidade. 

(FONSECA; ARAÚJO, 2004). 

5.4 Métodos contraceptivos 

É notável que ainda que exista uma crescente difusão de informações 

sobre a sexualidade, métodos contraceptivos e ISTs, a absorção e 

interiorização dessas informações ainda é tênue. Práticas sexuais imediatistas, 



com pouca reflexão sobre a sexualidade entre os jovens, se mantêm, e reforça 

estereótipos de gênero, dificultando a adoção de práticas preventivas à 

gravidez e ISTs. Essa característica imediatista é típica da cultura sexual 

brasileira. (BOZON, 2004). 

Dentro deste contexto a educação sexual não deve ser limitada ao 

fornecimento de informação, sejam elas sobre o sistema reprodutor, gravidez, 

métodos contraceptivos e prevenção de ISTs. É necessário prepara de forma 

mais ampla os adolescentes para o início da vida sexual, aumentando as 

possibilidades de reflexão em relação aos diferentes acontecimentos que 

podem ser experimentados, tornando-os capazes de enfrentar os desafios das 

relações afetivas e sociais. (HEILBORN, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Gravidez na 

Adolescência”, para o qual se registra uma descrição, explicação e seleção de 

seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado. 

Discutindo com a equipe os principais problemas de nossa área, 

percebemos que todos eles estão interligados. Tudo começa com a 

desestrutura familiar. Uma família com uma base ruim é porta de entrada para 

vários problemas. A negligência com as crianças, por exemplo, pode ser fator 

de risco para atividade sexual precoce e consequentemente gravidez na 

adolescência, também pode levar essa criança desamparada ao mundo das 

drogas. A negligência com os idosos também está interligada e essa mesma 

criança que foi "abandonada" na infância, no futuro, pode ter a mesma atitude 

com seus entes mais velhos. Isso gera um ciclo vicioso que passa de geração 

para geração. É claro que existem exceções a essa regra, mas na minha área 

de atuação já vi muitas famílias que vivem nesse ciclo.  

Em relação a estabelecer prioridades, acho muito difícil priorizar um 

desses problemas em detrimento de outro. Mas chego a conclusão que na 

minha Unidade a gravidez na adolescência é recorrente, apresentando-se 

como um problema médico e social preocupante. Então, decidimos prioriza-lo. 

6.1 Descrição do problema selecionado 

A adolescência corresponde ao período da vida entre os 10 e 19 anos, 

no qual ocorrem profundas mudanças, caracterizadas principalmente por 

crescimento rápido, surgimento das características sexuais secundárias, 

conscientização da sexualidade, estruturação da personalidade, adaptação 

ambiental e integração social. (YAZLLE, 2006). 

A forma com a qual o adolescente vai lidar com comportamento sexual é 

resultado de fatores presentes na cultura e no ambiente que se vive. A 

iniciação sexual na adolescência vem ocorrendo em idades cada vez mais 

precoces, e a atividade sexual regular faz parte de uma parcela significativa da 



população adolescente, aumentando progressivamente os números de 

adolescentes que engravidam. 

6.2 Explicação do problema selecionado 

Na minha Unidade de Saúde atendo consultas de pré-natal em meio 

período de um dia por semana, e tenho a oportunidade de acompanhar a 

maioria das gestantes residentes na comunidade. Percebi logo no início o 

número elevado de gestantes adolescentes, sendo a maioria solteira, que 

cessaram os estudos precocemente, que nunca fizeram uso de métodos 

contraceptivos, com história familiar de gravidez na adolescência e com 

gravidez não planejada. 

A falta de conhecimento dos meios contraceptivos tem sido considerada 

umas das principais causas da gravidez, principalmente na população mais 

carente. Um motivo é que a informação que os adolescentes possuem refere-

se à necessidade de uso de contraceptivos, mas não significa que eles 

possuam conhecimento suficiente para implementar um comportamento 

contraceptivo adequado.  

Dentre os fatores predisponentes ou situações precursoras da gravidez 

na adolescência, podemos citar: baixa autoestima, dificuldade escolar, abuso 

de álcool e drogas, comunicação familiar escassa, conflitos familiares, violência 

física, psicológica e sexual, amigas grávidas na adolescência, problemas de 

saúde e mães que também engravidaram na adolescência. Por outro lado, 

alguns estudos sugerem que, entre as adolescentes que não engravidam, os 

pais têm melhor nível de educação. 

A gravidez neste grupo populacional vem sendo considerada, em alguns 

países, problema de saúde pública, uma vez que pode acarretar complicações 

obstétricas, com repercussões para a mãe e o recém-nascido, bem como 

problemas psicossociais e econômicos. 

Quanto à evolução da gestação, existem referências a maior incidência 

de anemia materna, doença hipertensiva específica da gravidez, desproporção 

céfalo pélvica, infecção urinária, prematuridade, placenta prévia, baixo peso ao 



nascer, sofrimento fetal agudo, além de complicações no parto e puerpério. 

Têm sido citados também efeitos negativos na qualidade de vida das jovens 

que engravidam, com prejuízo no seu crescimento pessoal e profissional. 

(YAZLLE, 2006). 

6.3 Seleção dos nós críticos 

Os nós críticos selecionados foram a comunicação familiar escassa, falta 

de educação sexual nas escolas e o processo de trabalho da equipe de saúde. 

Após essas informações observa-se a necessidade de uma educação 

sexual mais ampla tanto na escola, como no âmbito familiar. As Equipes de 

Saúde da Família devem realizar atividades de educação sexual, através de 

palestras, orientações individuais, procurando sanar as dúvidas do público alvo 

sobre DSTs, métodos contraceptivos e gravidez em idade precoce.  

No entanto, as intervenções que visem prevenir a gravidez na 

adolescência não devem se restringir a oferecer informações sobre métodos 

contraceptivos. Mais do que isso, elas devem buscar trabalhar, junto com os 

adolescentes, os significados e as ansiedades que estão envolvidos na 

iniciação sexual e na vida sexual ativa, de modo que as práticas contraceptivas 

passem a ser percebidas cada vez mais como algo positivo e natural, assim 

como a vivência da própria sexualidade. Além disso, é importante conscientizar 

os adolescentes que a gravidez tem consequências para sua vida familiar e 

inserção na sociedade, seja na escola ou na vida profissional, repercutindo 

sobre seus projetos pessoais. 

6.4 Desenho das Operações 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 

“Gravidez na Adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Chácara Alvorada, do município Poços de Caldas, estado de 

Minas Gerais. 



 

Quadro 2 Operações sobre o Nó Crítico 1 

Nó Crítico Comunicação familiar escassa sobre a temática da 
gravidez na adolescência. 

Operação/Projeto: 
Gravidez em Foco 

Envolver e discutir com os atores sobre a temática. 
Aumentar o nível de informação da população 
sobre gravidez precoce e como abordar os filhos 
em relação a esse assunto. 

Resultados Esperados Família mais informada sobre gravidez na 
adolescência e mais presente e na vida desses 
jovens. 

Produtos Esperados Equipe de saúde, família, escola, motivados para 
abordagem da educação sexual, métodos 
contraceptivos e gravidez na adolescência. 
Discutir a importância do diálogo entre pais e 
filhos. 

Recursos Necessários Articulação entre os setores de Saúde e de 
Educação. 
Adesão dos profissionais e dos pais ou cuidadores 
de alunos. 

Recursos Críticos Político > Articulação entre setores da saúde e 
educação, conseguir espaço para reuniões. 

Controle dos Recursos 
Críticos 

Professores e Funcionários do PSF - Favorável 
Secretaria de Saúde - Indiferente 

Ações Estratégicas Apresentação de projeto de intervenção para os 
diferentes atores 

Prazo Três meses para elaborar o conteúdo e as 
atividades que serão ministradas. 
Cinco meses para  ministrar o curso. 
Dois meses para os funcionários do PSF 
organizarem o grupo de apoio.  

Responsáveis pelo 
Acompanhamento das 
Operações 

Diretora da Escola. 
Coordenadora da UBS. 
Médico. 
Enfermeira. 
Professores da Escola. 

 

Quadro 3 Operações sobre o Nó Crítico 2 

Nó Crítico Falta de educação sexual nas escolas. 

Operação/Projeto: 
Lugar de aprender é na 
escola 

Professores aptos e dispostos a discutir o assunto 
de uma forma leve e descontraída. 
Informação sobre métodos contraceptivos. 

Resultados Esperados Adolescentes mais informados sobre gravidez 
precoce, como evitar, riscos e consequências 

Produtos Esperados Programa de educação escolar. Capacitação dos 



professores. 

Recursos Necessários Adesão dos profissionais. 
Financiamento do projeto. 

Recursos Críticos Financeiro > Recursos necessários para promover 
capacitação dos professores. 

Controle dos Recursos 
Críticos 

Secretaria de saúde, Prefeito Municipal - 
Indiferente. 
 

Ações Estratégicas Educação continuada com a equipe para dirimir 
dúvidas. 

Prazo Quatro meses de curso de capacitação, colocar em 
prática ao longo dos anos letivos. 

Responsáveis pelo 
Acompanhamento das 
Operações 

Diretora da Escola. 
Professores. 
Enfermeira. 
Médica. 
Coordenadora da UBS. 

 

Tabela 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Gravidez 

na Adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Chácara Alvorada, do município Poços de Caldas, estado de Minas 

Gerais. 

Quadro 4 Operações sobre o Nó Crítico 3 

Nó Crítico Processo de trabalho da equipe de Saúde 
ineficiente 

Operação/Projeto: 
Eficiência na Equipe 

Ampliar o serviço de atendimento aos 
adolescentes. 
Atrair os jovens para o Posto de Saúde. 
Sanar as dúvidas sobre sexo, contracepção e 
gravidez. 

Resultados Esperados Diminuir os casos de gravidez não planejada na 
adolescência. 
Adolescentes mais informados sobre o assunto. 

Produtos Esperados Realização de atividades de educação sexual, por 
meio de palestras, orientações individuais e 
discussões em grupo. 

Recursos Necessários Adesão dos profissionais. 
Conhecimento sobre o tema. 
Cartilhas com orientações. 
Financiamento do projeto. 

Recursos Críticos Político > Adesão dos profissionais. 
Cognitivo >Conhecimento sobre o tema. 
Financeiro > Recursos necessários para produção 



de cartazes e cartilhas 

Controle dos Recursos 
Críticos 

Funcionários do PSF      Favorável 
Secretaria de saúde       Favorável 
Prefeito Municipal           Indiferente 

Ações Estratégicas Discussão regular com a equipe para dirimir 
dúvidas e monitorar progressos. 
 

Prazo Dois meses para elaborar o conteúdo das 
atividades, dois meses para produção de cartazes 
e cartilhas e 4 meses para ministrarem o conteúdo. 
Um mês para identificar a demanda para os grupos 
e agendar datas. 
 

Responsáveis pelo 
Acompanhamento das 
Operações 

Coordenadora da UBS. 
Enfermeira. 
Médica. 
Auxiliar Admistrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gravidez na adolescência representa mais que um agravo em saúde, 

é um problema que envolve educação, estrutura familiar, contexto social, 

capacidade econômica, dentre outros. A percepção desse problema foi 

possível por meio do diagnóstico situacional da população. Sendo necessário 

intervir com projetos que visem orientar em relação a suas consequências, 

métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. 

Todos os atores envolvidos nesse projeto encontram-se dispostos a 

colaborar para sua execução. Acredita-se que incentivando a aproximação 

desses jovens da Unidade de Saúde e orientando-os com a participação dos 

pais e das instituições educacionais, é possível modificar essa realidade. 

A bibliografia sobre o tema é extensa, expondo várias alternativas para a 

resolução do problema. Diante de tamanha complexidade fica a percepção da 

amplitude do problema e a consciência das dificuldades que virão para a 

execução do projeto, mas também a convicção de que é possível mudar. 
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