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RESUMO 
 
 
 
 

A adolescência é uma fase que segundo a Organização mundial de saúde (OMS), 
define no período de 10 a 20 anos de vida. É certo, que durante esse período a 
mulher passa por diversas descobertas sobre a vida sexual, contudo muitas vezes 
um grande número tem sido surpreendida pela gravidez não desejada, e muitos são 
os fatores, dentre os quais a atenção básica tem feito tentivas de abordagem, mas 
ainda sem uma resposta de total satisfação pois, a ausência de interesse ou falta de 
oportunidades delas estarem presentes em ações preventivas que existem na 
atenção básica. Desse modo, iremos discorrer os gargalos existentes na 
comunidade onde a estratégia de saúde está localizada e quais ações serão 
incorporadas para a melhoria desse panorama social, dessa forma a gestantes de 
faixaetaria adolescente irão ser abordadas em diferentes âmbitos seja na escola, ou 
em suas casas, para que as mesmas sejam informados sobre planejamento familiar, 
como forma de resguardalas de uma gravidez indesejada, nisto incluem métodos 
contraceptivos e conscietização sobre a continuidade dos estudos e controle sobre o 
ciclo reprodutivo da mulher..Assim este estudo tem como objetivo apresentar um 
projeto de intervenção para melhoria da cobertura e da atenção às adolescentes 
com faixa etária entre 14 a 21 anos, na comunidade atendida pela Equipe Dr. 
Raimundo Euzébio Queiroz, em Peçanha, Minas Gerais.Espera-se que a 
implementação deste projeto possa contribuir para que os indicadores sejam 
reduzidos e promova uma nova realidade nesse munícipio. 
 
 

Descritores:gravidez,  gravidez  na adolescência, atenção primária de Saúde. 
 
 

 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Adolescence is a phase that, according to the World Health Organization (WHO), defines in 

the period of 10 to 20 years of life. It is true, that during this period the woman goes through 

several discoveries about sexual life, however many times a large number have been 

surprised by the unwanted pregnancy, and many are the factors, among which the primary 

care has made attempts to approach, but still without a response of total satisfaction, since 

their lack of interest or lack of opportunities is present in preventive actions that exist in 

primary care. In this way, we will discuss the existing bottlenecks in the community where the 

health strategy is located and what actions will be incorporated to improve this social 

panorama, so that pregnant women in adolescent age range will be approached in different 

areas, whether at school, or at home , so that they are informed about family planning, as a 

way to guard against unwanted pregnancies, this includes contraceptive methods and 

awareness about the continuity of studies and control over the woman's reproductive cycle. 

So this study aims to present a project intervention to improve coverage and care for 

adolescents aged 14 to 21 years, in the community served by Team Dr. Raimundo Euzébio 

Queiroz, in Peçanha, Minas Gerais. It is hoped that the implementation of this project may 

contribute to indicators are reduced and promote a new reality in that municipality. 

 

Descriptors: pregnancy, teenagepregnancy, primaryhealthcare. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
 
 

Peçanha é uma cidade com 17.260 habitantes referente ao ano de 2010, fica 

localizado na região do leste de Minas Gerais e distante 306 km da capital do 

Estado. A cidade teve um crescimento populacional importante nos últimos quatro 

anos em função das melhorias ocorridas, por sua vez realizadas pela administração 

atual do prefeito Eustáquio de Carvalho Braga.  

O êxodo rural é algo pouco ocorrido, uma vez que, a maior parte da economia da 

cidade gira em torno dos trabalhadores rurais, assim com as melhorias do município 

conseguiram ir extra muros melhorando a qualidade de vida dos moradores da área 

rural. O desenvolvimento econômico de infra-estrutura e social têm apresentado 

melhorias gradativas. Como exemplo, no município contamos com a existência de 

um abrigo social, centro de reabilitação social (CRAS) e Centro de atenção 

psicossocial 1(CAPS 1).Contudo, devido à sua situação geográfica a extensão 

territorial do município ainda dificulta um acolhimento completo das famílias existente 

nessas áreas e por muitas vezes alguma situações de conflito com necessidade de 

atendimento em saúde ou social acontecem com certa morosidade.  

Segundo estimativa do IBGE em 2016 a cidade movimentava economicamente 

cerca de 10.080 reais per capita, sabendo que a cidade vivia basicamente da 

agricultura (grãos de vários tipos), pecuária, serviços oferecidos pela prefeitura, 

carvoarias e serviços gerados pela empresa da Cenibra (IBGE, 2019).  

A atividade política partidária é polarizada entre dois grupos políticos tradicionais 

mantinham um revezamento de governo, porém esse cenário foi modificado com a 

primeira reeleição da administração atual ocorrida em 2016. Algumas escolhas de 

lideranças novas têm aparecido como opção para a próxima eleição contraponto às 

práticas políticas tradicionais de cunho clientelista/assistencialista, bem como 

colocando em risco o ainda existente curral eleitoral.  
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A cidade sempre tenta manter suas tradições na área cultural, contudo é 

existente uma falta de engajamento das figuras representativas, dentre as quais não 

estimulam a busca pelo acervo histórico da cidade, que já foi ponto da estrada real 

durante a estadia da corte portuguesa, no início da colonização do país. Ainda é 

mantida a referência de festa cultural apenas a festa de santo Antonio, padroeiro da 

cidade, embora toda organização parte da igreja católica, sendo desvinculada dos 

fins governamentais respeitando o a idéia de Estado Laico.  

Na área de saúde, a cidade tem como referência o município de Governador 

Valadares para os serviços hospitalares e de atenção básica, embora para os outros 

municípios tenha crescido muito nos atendimento e prestação de serviços em saúde 

mesmo que ainda necessite de melhorias. Há cerca de oito anos o município adotou 

a estratégia de saúde da família para a reorganização da atenção básica e conta 

hoje com quatro equipes de saúde da família, sendo um deles também um centro de 

saúde, o qual oferece atendimentos especializados à população. Um grande 

problema no desenvolvimento da ESF é a rotatividade dos profissionais de saúde, 

particularmente de médicos e enfermeiros, que desta forma quebram o vínculo com 

o usuário. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde: Pontos de Atenção à Saúde e Sistemas de Apoio 

e Logístico. 

 

✓ Atenção primária: A rede é formada pela unidade da ESF Eusébio de 

Queiroz, Centro de saúde José Rocha Pinto e Emanoel Tomás da Fonseca.  

✓ Atenção especializada:A atenção especializada acontece no centro de 

saúde José Rocha Pinto; contamos com o atendimento de cardiologia, 

ortopedia e ginecologia. 

✓ Atenção de urgência e emergência: Hospital Santo Antônio. 

✓ Atenção hospitalar: Hospital Santo Antônio. 

✓ Apoio diagnóstico: Laboratório Bioanalyses . 

✓ Assistenciafamaceutica: Farmácia popular. 
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✓ Vigilância da saúde: setor existente na secretaria municipal de saúde, 

coordenado pela enfermeira Érica Maria Leão. 

✓ Relaçao dos pontos de atenção:a rede se comunica com 

encaminhamentos. 

✓ Relação com outros municípios: Convênio entre prefeituras. 

✓ Consórcio de saúde: não tem . 

✓ Modelo de atenção:medicalocêntrico 

 

O Transporte em Saúde é custeado pela própria secretaria municipal de saúde a 

qual levam e trazem os pacientes das cidades conveniadas ao município prontuário 

ainda é tradicional, ainda não houve a implantação do prontuário eletrônico, o cartão 

nacional do sus é confeccionado nas unidades básicas, bem como a atualização 

deste. 

 

1.3 Aspectos da comunidade. 

 

A comunidade onde contém a unidade básica e UBS tem aspecto de bastante 

fragilização e marginalização, embora não aconteça situação de risco com a equipe. 

No entanto, as famílias são muito carentes e demandam um pouco mais de cuidados 

especializados e em rede. Logo, o bairro Alvorada é uma comunidade de cerca de 

5.000 habitantes (Contando com a área rural), localizada na parte superior da cidade 

de Peçanha – Minas Gerais, que se formou, principalmente, a partir do êxodo rural e 

favelização da cidade, assim grande parte dos moradores fazem parte da população 

carente existente na cidade.  

Hoje, a população empregada vive basicamente do trabalho na prefeitura, 

carvoaria, catadores do lixão e Cenibra, outros são autônomos formando assim uma 

renda econômica informal. É também significativo o número de desempregados e 

subempregados no bairro.  

A estrutura de saneamento básico na comunidade em alguns pontos deixa muito 

a desejar, principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário e à coleta de 

lixo, sendo assim parte da população realiza a opção da queima do lixo. Além disso, 
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parte da comunidade vive em moradias precárias cujas famílias permanecem em 

situação de vulnerabilidade.  

O analfabetismo é significativo, sendo maior a taxa de analfabetismo funcional, 

sobretudo entre os maiores de 30 anos. A problemática da evasão escolar não é 

predominante, pois no município contamos com escolas tanto em âmbito rural 

quanto escolar. Nas últimas administrações, a comunidade tem recebido 

investimento público (escola, centro de saúde, creche, asilo etc.). A população ainda 

conserva hábitos e costumes próprios da população rural brasileira e gosta de 

comemorar as festas religiosas, em particular a festa de Santo Antônio que é 

padroeiro da cidade. Em Peçanha, trabalham quatro equipes de Saúde da Família 

distribuídas entre os bairros do município, dentre essas quartro equipes uma é o 

centro de saúde, onde são realizados atendimentos especializados.  

 

1.4 A unidade básica de saúde Dr. Raimundo Euzébio Leão. 

 

A unidade de saúde Dr. Raimundo Euzébio Leão, possui boa localização, pois 

fica centralizada no bairro, bem como oferece bom acesso a população alvo, não 

contém obstáculos para atendimento de portadores de deficiência, pois existem 

rampas de acesso, bem como a unidade está situada na parte plana do bairro.  

A sua infra-estrutura é grandiosa, contendo sete salas para atendimentos, assim 

garantindo a boa acomodação nos profissionais. Contém uma sala de reunião para 

os profissionais, cozinha, almoxarifado, consultório odontológico, espaço para 

realização dos grupos, banheiros e recepção com cadeiras em boa quantidade para 

acomodar a população. Os equipamentos são novos e em bom estado de 

conservação, temos macas, utensílios para nebulização, retirada de pontos, material 

para curativo e administração de medicamentos injetáveis, material para coleta de 

material citopatológico. A única coisa que ainda deixa a desejar são as infiltrações 

em períodos de forte chuva, contudo a gestão já disponibilizou ajustes. 

 

1.5 A equipe de saúde da família Dr. Raimundo Euzébio Leão. 

 

A equipe da unidade de saúde Dr. Raiumundo Euzébio Leão é formada pelos 

profissionais apresentados a seguir: 
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Enfermeira 1  

Enfermeiro 2  

Agente MICRO 1,  

Agente MICRO 2. 

 

Agente MICRO 3, 

 
Agente MICRO 4 

 

Agente MICRO 5,  

 
 

Agente MICRO 6. 

 

Agente MICRO 7,  

 

Agente MICRO 8. 

 

Agente MICRO 9,. 

 
 

Agente MICRO 10,  

Agente MICRO 11 ,. 

 

Agente MICRO 12 ,  

 
 

1 Auxiliar no consultório de odontologia.  

 

2 Técnicas em enfermagem.  

 
1 Auxiliar administrativa.  

 

3 Médicos   

 

Excluído:  
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1 Dentista,  

 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da EquipeDr. Raimundo Euzébio Leão 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7:00  às 16:00 horas, a qual abrange o 

atendimento médico, de enfermagem, odontológico, psicológico, além da 

especialidade ginecologica. Os atendimentos acontecem, com o médico Acir nos 

dias de segunda e quarta, no período matutino e por mim Ana Paula, entre os dias 

de terça a sexta feira, período matutino e vespertino. São atendidas por mim 30 

fichas diárias divididas entre os dois turnos, o médico João por sua vez realiza do 

atendimento das 30 fichas apenas no período da manhã, cuja também faz 

atendimento na zona rurais de Santa Ritae Camelos de maneira quinzenal. Nas 

quartas, faço atendimento quinzenalmente na zona rural da água branca (distrito do 

município ). E a tarde é feita a visita domiciliar acompanhada pela enfermeira e 

agente comunitário de saúde. A equipe sempre solicita o aumento nos 

atendimentos, porém existe um falso entendimento do papel social da atenção 

primária, a grande maioria dos funcionários e da população acredita que a unidade é 

para apenas prestação de serviços de caso agudos centralizados ao médico, o que 

causa grande conflito dentro da equipe. 

 

O tempo da Equipe da UBS Dr. Raimundo Eusébio Leão está ocupado quase 

que exclusivamente com as atividades de atendimento da demanda espontânea, 

entre os dias de segunda e quarta feira, temos o atendimento do médico Acir, o qual 

realiza o atendimento de 20 a 30 pacientes no turno matutino e estes estão divididos 

entre casos agudos e de controle. Quinzenalmente ocorre o atendimento dos 

pacientes acamados da zona urbana (sempre as segundas feiras) a partir da terça 

feira, contamos com o meu atendimento, sendo as quartas feiras destinadas ao 

atendimento domiciliar e dos acamados da zona rural. O médico João também 

realiza o atendimento voltado para a demanda espontânea e o especialista José 

Antonio realiza o atendimento especializado mensal na unidade.  A escala também 

1.7 O dia a dia da equipeDr. Raimundo Euzébio Leão. 
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se divide entre os atendimentos médicos em pontos da zona rural. Tais 

atendimentos também são centralizados a demanda espontânea. Como, na unidade 

inexiste uma agenda recomendada pela atenção básica, ainda está em falta 

atendimentos de pré natal e puericultura, todos estes são centralizados ao Centro de 

saúde José pinto da Rocha, é algo já debatido entre médicos e gestão para que haja 

mudanças. A ausência de uma agenda programada proporciona conflitos entre os 

membros da equipe. Uma queixa geral é a rotina do serviço, devido à demanda de 

atendimento. Com o passar dos anos essa situação e a falta de perspectivas de 

mudanças têm provocado um desgaste grande na equipe. 

 

1.8Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo). 

 

Por meio da estimativa rápida os principais problemas que existem na unidade de 

saúde Dr. Raiumundo Euzébio Leão, podem ser pautados de forma a estabelecer 

por critérios. Uma vez que, a unidade é situada em uma região, a qual contém 

muitas fragilidades, dentre as quais podemos enumerar os problemas como:  

1. Violência doméstica 

2. Drogas (uso e tráfico)  

3. Pobreza extrema  

4. Número alto de gestantes adolescentes. 

5. Analfabetismo 

6. Rotatividade de profissionais  

Ademais, o problema que existe no serviço de saúde e que foi 

identificado após a minha chegada e logo pós discutido com a equipe, é o 

grande número de gestantes com idades dentro da faixa etária adolescente, 

assim sendo, somado ao grande nível de obstáculos existentes na região de 

abrangência, persiste uma grande ausência das pacientes ao atendimento 

depré natal, serviço este que não é mais centralizado ( mudança que 

aconteceu ainda este ano no município ) e que tem somado muito,  uma vez 

que reduziu a distância do deslocamento das gestantes, ponto este que é 

positivo para aquelas que justificavam a ausência devido a distância entre 

bairros. Contudo, existe necessidade das atividades de educação em saúde 
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ministrada de forma continuada na unidade de referência, porém já foi 

verbalizado pela equipe que esta forma de abordagem possui pouca 

aceitação, pois o público alvo (mães adolescentes) não demonstra interesse 

em grupos operativos.  

 

1.9Priorização dos problemas - a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Quadro 1.Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de SaúdeDr. Raimundo Euzébio 
Leão., Unidade Básica de SaúdeDr. Raimundo Euzébio Leão, município de 
Peçanha/Minas Gerais  
 

Principais 
problemas  

Importância* Urgência 30** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção**** 

Violência 
doméstica 

Alta  7 Parcial 2 

Drogas (uso e 
tráfico) 

Alta 6 Parcial 3 

Pobreza 
extrema 

Alta 4 Fora 4 

Número alto de 
gestantes 
adolescentes 

Alta  8 Parcial 1 

Analfabetismo Média 3 Fora 5 

Rotatividade de 
profissionais 

Média  2 Fora 6 

Fonte:  
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

A priori, a escolha do problemafoi “número alto de gestantes”, que para a 

equipe é um dos problemas que ao serem controlados evitam o crescimento da 

estatística dos outros demais, uma vez que, ao ser realizada a educação das 

mulheres e famílias sobre o método contraceptivo e seu devido uso, reduziríamos o 

número de crianças que teriam vivência com essas outras problemáticas 

enumeradas acima.  

O alto índice de gestantes na adolescência tem sido um gargalo não somente 

nesta região do país, mas sim em todo território brasileiro, atualmente, segundo 

Excluído: )

Excluído: .
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várias fontes de ensino e educação, é evidente a taxa de crescimento de jovens que 

iniciam a vida materna cedo, com pouco ou nenhum preparo para a condição 

vivenciada por elas. Embora, tenhamos um grande acesso informacional, livros, 

internet, escola, muitos jovens não dão a devida importância aos métodos 

convencionais de contracepção e pior, ao ter o primeiro filho logo adquirem uma 

nova gestação. É importante lembrar, o papel da saúde e educação como parceiras, 

de modo, a reforçar o conteúdo informacional de prevenção, bem como serem 

agentes facilitadores ao acesso a esses materiais. Na unidade onde trabalho, tenho 

notado durante a avaliação pré natal, o grande número de jovens que antes dos 25 

anos já possuem um ou dois filhos, sendo assim muitas delas chegam a não concluir 

o ensino médio. Logo, como as áreas já contem várias problemáticas sociais, 

deixam a margem essas novas crianças e assim aumentando progressivamente o 

numero de envolvimento com drogas, evasão escolar, violência em todos os 

sentidos. Desta forma, é importante o inicio do trabalho em equipe, para a redução 

desta característica.  
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2.JUSTIFICATIVA 
 
 
 

O alto índice de gestantes na adolescência tem sido um gargalo não somente 

nesta região do país, mas sim em todo território brasileiro. 

Atualmente, segundo várias fontes de ensino e educação, é evidente a taxa de 

crescimento de jovens que iniciam a vida materna cedo, com pouco ou nenhum 

preparo para a condição vivenciada por elas. Embora, tenhamos um grande acesso 

informacional, livros, internet, escola, muitos jovens não dão a devida importância 

aos métodos convencionais de contracepção e pior, ao ter o primeiro filho logo 

adquirem uma nova gestação. 

É importante lembrar, o papel da saúde e educação como parceiras, de modo, a 

reforçar o conteúdo informacional de prevenção, bem como serem agentes 

facilitadores ao acesso a esses materiais. Na unidade onde trabalho, tenho notado 

durante a avaliação pré natal, o grande número de jovens que antes dos 25 anos já 

possuem um ou dois filhos, sendo assim muitas delas chegam a não concluir o 

ensino médio. Logo, como as áreas já contém várias problemáticas sociais, deixam 

a margem essas novas crianças e assim aumentando progressivamente o numero 

de envolvimento com drogas, evasão escolar, violência em todos os sentidos.  

Desta forma, é de fundamental importânciaa realização desse projeto de 

intervenção, para contribuir na redução de gestações na adolescência na faixa etária 

de 14 a 21 anos na comunidade atendidanaUnidade de Saúde da Equipe  Dr. 

Raimundo Euzébio Leão, no município de Peçanha-Minas Gerais.  

 Assim sendo, esta foi aproblemática escolhida pela equipe de atenção básica afim 

de, conscientizar as adolescentes sobre a vida materna e métodos contraceptivos e  

de planejamento familiar. 

 
 
 
 

 
 

  

Excluído: ¶
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivos geral 
 

Apresentar um projeto de intervenção para melhoria da cobertura e da atenção às 

adolescentes com faixa etária entre 14 a 21 anos, na comunidade atendida pela 

Equipe Dr. Raimundo Euzébio Queiroz, em Peçanha, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 
 
 

1. Propor processo de educação continuadapara equipe de saúde e 
adolescentes 
 
 

2. Dar flexibilidadedehorário escolar e horário de serviçopara adesão da 
equipe dos adolescentes nas atividades planejadas. 
 

3. Propiciardisponibilidade de profissionais nas atividades realizadas na 
escola. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

Para SCHOLZE et al., 2009: “o acolhimento ao usuário constitui um processo de 

mudança nos serviços de saúde, ampliando as práticas de cuidado envolvidas nas 

ações dos profissionais”. A implantação de uma política de acolhimento objetiva a 

capacidade de identificar os motivos que levaram o cliente a buscar o serviço, 

identificando suas necessidades e dando o encaminhamento para a solução dos 

seus problemas (SCHOLZE et al., 2009). 

• Diagnóstico situacional por meio do método da estimativa para identificar os 

principais problemas existentes no território da unidade e a seguir foi feita a 

priorização tendo como referencial a capacidade da equipe para enfrentar o 

problema. 

• Para a pesquisa bibliográfica, necessária à realização da intervenção,a busca 

se deu nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando sites de 

busca, como: ScientificElectronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e publicações  

Ministério da Saúde(MS), entre outros.  

 

• Os descritores definidos para busca na literatura foram: 

Gravidez,       Adolescência,Pré-natal,   Atenção primária de saúde. 

 

 

Para isto, ao ser realizada a estimativa rápidafoi identificado o número alto de 

gestantes em fase da adolescência, o número calculado foi incluso área urbana e 

rural e chegamos ao resultado de 26 gestantes entre os períodos de junho a 

novembro, sendo a maioria delas entre 14 a 25 anos de idade, não apenas isto, em 

grande parte dos casos a mãe não possui apenas o primogênito. Assim sendo, 

foram elaboradas ações na unidade de saúde que serão realizadas e 

acompanhadas em planilha semestral, a fim de ter um feedback das ações 

realizadas. No bairro, existe um total de duas escolas, as quais possuem matriculado 

o público alvo, e assim serão ministradas palestras e dinâmicas com abordagem do 

assunto e como realizar a prevenção de uma gestação não planejada e isto inclui as 

instruções sobre os métodos de contracepção, bem como contanto com a presença 
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de profissionais disponíveis para sanar quaisquer duvidas dos alunos. Não apenas 

isto, os grupos operativos também irão acontecer nos postos de saúde de acordo 

com a demanda de adolescentes sendo elasgestantesou não, tendo livre acesso aos 

profissionais a qualquer hora do dia, afim de auxiliar no enfrentamento da 

maternidade. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
5.1 caracterização da adolescência  
 

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. Esse é um período da vida que merece atenção, pois esta transição entre a 

infância e a idade adulta pode resultar ou não em problemas futuros. É considerada 

uma etapa do desenvolvimento da personalidade que se caracteriza pela formação 

da identidade. O advento da puberdade compreende uma fase de evidentes 

mudanças físicas, enquanto que a adolescência é um papel social que envolve 

transformações psicossociais que compreende um processo complexo. 

Transformações essas que se reflete em fenômenos progressivos tanto no corpo, 

quanto na mente e no mundo externo ( DA SILVA, 2012).  

 

A redução das iniquidades sociais é uma das prioridades da política de saúde do 

adolescente, no país. Segundo a política de saúde dos adolescentes e jovens , as 

ações e estratégias de promoção da saúde e redução das iniquidades da gestação 

na adolescência devem ser organizadas em rede de atenção à saúde, intra e 

intersetorialmente, pela análise da situação de um território e pela participação 

social, respeitando-se as diversidades. Compreende-se que a gestação na 

adolescência não se constitui como um problema em si, mas ao contexto de 

iniquidade que a produz e reproduz, podendo fazer parte dos projetos de vida de 

adolescentes e até se revelar como elemento reorganizador da vida ( FERREIRA, 

2012). 

 
 
5.2 Gravidez não planejada 

 

Com a gravidez não planejada, essas mulheres têm seus projetos de vida 

alterados, o que pode abalar a vida conjugal de um casal, como também contribuir 

para o abandono escolar de adolescentes e a perpetuação dos ciclos de pobreza, 
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desigualdade e exclusão, se tornando um obstáculo ao desenvolvimento de seu 

pleno potencial( FERREIRA, 2018). 

A principal causa de gravidez indesejada, dentro de uma visão sociocultural laica, é 

o baixo índice de utilização de métodos contraceptivos. Este fator é mais frequente 

nos países pouco desenvolvidos, estando associado às dificuldades de acesso a 

serviços de saúde, à falta de organização destes ou a outros fenômenos sociais, 

como abuso sexual e coerção (CLELAND ,2006). 

 Dessa forma, a ocorrência de gravidez indesejada é uma questão relacionada ao 

direito fundamental da mulher sobre a sua fertilidade. O exercício desta prerrogativa 

não depende exclusivamente do acesso às informações ou aos métodos 

contraceptivos; passa pela possibilidade de tomar decisões em relação à 

sexualidade, à reprodução, como um aspecto da liberdade individual, influenciada 

diretamente por fatores socioeconômicos e culturais, e, em particular, à posição da 

mulher na sociedade . Não existem evidências do verdadeiro papel dos fatores de 

risco individuais sobre o número de gestações indesejadas, principalmente porque 

são poucos os estudos a respeito dos ambientes sociais onde essas gestações 

ocorrem. (CLELAND ,2006) 

 
 
5.2  Adolescentes grávidas: a vivencia no âmbito familiar e social. 

 

A gravidez é considerada como um problema e reforça a idéia de que a adolescente 

possa apresentar vários comprometimentos como no crescimento, podendo também 

ter problemas emocionais, educacionais e outros. É comum considerar a gravidez 

precoce como indesejada, assim como a uniao que dela possa vir a surgir.É 

importante reiterar que a gravidez na adolescência pode acontecer pela falta de 

prevençao, descuido, pode ser indesejada ou até mesmo planejada, mas é 

necessário considerar as circunstâncias pessoais e sociais dessa ocorrência, para 

nao correr o risco de reforçar, cada vez mais, comportamentos preconceituosos e 

discriminatórios, que desconsideram as capacidades e os recursos das 

adolescentes para enfrentar os desafios da vida cotidiana (Teixeira, 2007) .O 

Ministério da Saúde enfoca que as adolescentes engravidam sem planejamento, por 
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falta de informaçao, difícil acesso a serviços especializados, desconhecimento de 

métodos anticoncepcionais e, muitas vezes, à procura de uma relação afetiva, de 

um objeto de amor ou, tao somente, devido à experimentaçao sexual. 

Em 2008, foi realizado um estudo, em Sao Paulo, com adolescentes grávidas, o 

qual mostrou que as adolescentes nao estavam preocupadas com possíveis riscos 

associados à iniciaçao da atividade sexual precoce. As adolescentes que 

engravidaram sem ter planejado avaliaram que esta ocorrência foi fruto de ausência 

ou insuficiência de conhecimento e da dificuldade de acesso aos recursos 

anticoncepcionais; elas mesmas afirmaram que a falta de controle sobre esta esfera 

da vida era inerente à condiçao feminina (Brasil 1996).  

 

 

A saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes é motivo de constante preocupação 

para pais, educadores, profissionais de saúde e governantes, uma vez que suas 

consequências são de alto impacto individual e social. É fato que a associação entre 

conhecimento de métodos contraceptivos e prática do sexo seguro é frágil, levando 

à gravidez na adolescência e ao contágio de doenças sexualmente transmissíveis . 

Mesmo em queda, a incidência de grávidas adolescentes no Brasil é considerada 

elevada, correspondendo a 21,6% do total de grávidas em 2006 (BRASIL, 2008). O 

acesso às políticas de prevenção e orientação sobre saúde sexual tem sido 

considerado de grande importância na redução do número de partos feitos em 

adolescentes na rede pública brasileira, que diminuiu em 30,6% nos últimos dez 

anos (BRASIL, 2010). 

 

 

5.4 Uma proposta de prevenção. 

Considerando que a gravidez na adolescência e a sua recorrência podem ser 

prevenidas, é necessário considerar a inclusão da população de adolescentes nos 

programas de assistência à saúde da mulher com ênfase em anticoncepção e 

orientações sexuais.Assim, deve-se considerar a assistência a esta faixa etária 

como uma das prioridades na atenção primaria à saúde. Esses programas devem 

focar, além dos aspectos citados, tambéma motivação parao estudo, otrabalho e 

paraaspectos relacionados aocomportamento, relação familiar, entre outros. 
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Pelo exposto, consideramos que os ambulatórios de Ginecologia e Obstetrícia 

nas Unidades Básicas de Saúde deverão estar preparados para o atendimento da 

população de adolescentes, contando com o apoio de outros profissionais que 

atuam na área da saúde, e buscando entrosamento com os profissionais da área da 

Educação, serviço social e psicologia, além do apoio de entidades governamentais e 

não governamentais, presentes na comunidade e que possam contribuir com um 

programa de prevenção da gravidez na adolescência e sua repetição (YAZLLE, 

FRANCO;MICHELAZZO,2009). 
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6  PLANODE INTERVENÇÃO 
 
 

O plano, para abordagem dessa problemática pode ser descrito, de forma que 

irá acolher outros dispositivos da rede para alcançar a conscientização dos jovens 

sobre a gravidez precoce. A priori, minha equipe decidiu reunir com as escolas da 

área de abrangência e promover uma semana que aborde todo o tema que 

abordassem desde sexualidade até gravidez na adolescência. Dessa maneira, 

deixariaabertura para o diálogo e esclarecimento de dúvidas. Para isto, enquanto o 

médico ou enfermeira fizessem a palestra dinâmica, existiriam outros dois 

profissionais em salas distintas prontas para acolher alunos que estivesse com 

dúvidas e com vergonha de realizá-la ao público, bem como, o livre acesso aos 

preservativos. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 
 

A unidade é situada em uma região, a qual contém muitas fragilidades, dentre as 

quais podemos enumerar os problemas como:  

 

 

Ademais, as problemáticas encontradas na área de atuação são um 

número elevado de adolescentes grávidas ou que já tem seus filhos, 

juntamente com a dificuldade de ação da atenção primária devido ao 

distanciamento deste grupo pela equipe, por ausência de horários disponíveis 

ou bloqueio pessoal, nossa área conta com o numero apriximado de 82 

gestantes sendo que metade residem no bairro onde está ocupado a unidade 

básica, as idades variam, contudo dentre esta estimativa existem 20 

gestantes em idade de estudos, ou seja de 13 a 18 anos. O problema que 

existe no serviço de saúde e que foi identificado após a minha chegada e logo 

pós discutido com a equipe,é o grande número de gestantes com idades 

dentro da faixa etária adolescente, assim sendo, somado ao grande nível de 

obstáculos existentes na região de abrangência, persiste uma grande 

ausência das pacientes ao atendimento depré natal, serviço este que não é 

mais centralizado ( mudança que aconteceu ainda este ano no município ) e 

que tem somado muito,  uma vez que reduziu a distancia do deslocamento 
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das gestantes, ponto este que é positivo para aquelas que justificavam a 

ausência devido a distancia entre bairros. Contudo, existe necessidade das 

atividades de educação em saúde ministrada de forma continuada na unidade 

de referencia, porém já foi verbalizado pela equipe que esta forma de 

abordagem possui pouca aceitação, pois o público alvo (mães adolescentes) 

não demonstra interesse em grupos operativos.  

 
 
6.2 Explicação da problemática.  
 

A priori, a escolha do problema foi “número alto de gestantes”, que para a 

equipe é um dos problemas que ao serem controlados evitam o crescimento da 

estatística dos outros demais, uma vez que, ao ser realizada a educação das 

mulheres e famílias sobre o método contraceptivo e seu devido uso, reduziríamos o 

número de crianças que teriam vivencia com essas outras problemáticas 

enumeradas acima. É possível que a absorvição incorreta de informações com o uso 

inadequeado de métodos contraceptivos ou não uso, infere na alta taxa de 

gestantes, como estas por muitas vezes não tem emprego, muitas não concluíram 

ensino médio, tais crianças podem vir a repetir os mesmos comportamentos e torna-

se um ciclo vicioso de gestações não planejadas.   

 
 
6.3 Seleção dos nós críticos 
 

 

1: A baixa adesão dos adolescentes, contribui para a não continuidade 

do projeto de educação continuada.  

2: O modelo ainda existente nas unidades de saúde, dentre os quais 

centralizam os atendimentos de demanda espontânea dificultam o 

processo do verdadeiro papel da atenção básica.  

3: Dificuldade da gestão em compreender a importância dessa 

mudança de agenda.  

4: Os horários para abordagem dos adolescente dentro do posto de 

saúde, são sempre incompatíveis devido aos horários de escola e 

trabalho. 

 



30 
 

 
 

 
6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 
produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e 
viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 
Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 
separadamente para cada nó crítico. 
 
 

Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ A baixa adesão dos 

adolescentes, contribui para a não continuidade do projeto de educação continuada.  

”na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. 

Raimundo Euzébio de Queiroz do município Peçanha estado de Minas Gerais.  
Nó crítico1 A baixa adesão dos adolescentes, contribui para a não 

continuidade do projeto de educação continuada.  
 

6º passo: operação Identificação do problema e suas origens. 

6º passo: Projeto Desenvolvendo autoestima das adolescentes  

6º passo: resultados Aumento do número de adolescentes aderidas ao projeto. 

6º passo: produtos  Grupos operativos implantados com maior número de 
frequência. 

6º passo: recursos 
necessários.  

Cognitivo: Equipe de saúde 
Financeiro: Recursos da atenção primária. 
Político: Política da saúde da mulher  

7º passo: viabilidade do 
plano - recursos críticos. 

Cognitivo: Equipe de saúde  
Político: Política da saúde da mulher. 
Financeiro: Recursos da atenção primária. 

8º passo: controle dos 
recursos crítico ações 
estratégicas 

Enfermeiros e agentes comunitários de saúde.  

9º passo; acompanhamento 
do plano-responsáveise 

Planilha de monitorizarão quinzenal e semestral. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações. 

Reuniões quinzenais, para avaliação das ações e 
modificação do que for necessário.  
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Quadro 3 -Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ O modelo ainda 

existente nas unidades de saúde, dentre os quais centralizam os atendimentos de 

demanda espontânea dificultam o processo do verdadeiro papel da atenção 

básica.”.Na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. 

Raimundo Euzébio de Queiroz do município Peçanha estado de Minas Gerais.  
Nó crítico 2 O modelo ainda existente nas unidades de saúde, 

dentre os quais centralizam os atendimentos de 
demanda espontânea dificultam o processo do 
verdadeiro papel da atenção básica. 

6º passo: operação Readequar a agenda para o atendimento em grupos com as 
adolescentes. 

6º passo: projeto Modificação da agenda. 

6º passo: resultados 
esperados 

Adequação da agenda em médio prazo.  

6º passo: produtos 
esperados 

Grupos operativos na ESF. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: enfermagem  
Financeiro: nenhum 
Político: política de saúde da mulher. 

7º passo: viabilidade do 
plano - recursos críticos  
 

Cognitivo: enfermagem 
Político: política de saúde da mulher  
Financeiro: nenhum 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Equipe de enfermagem e médica.  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsável e 
prazos 

Planilha de monitorização quinzenal e semestral. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Reuniões quinzenais, para avaliação das ações e 
modificação do que for necessário.  
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Quadro 4 -Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “ Dificuldade da gestão 

em compreender a importância dessa mudança de agenda.  

”Na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. 

Raimundo Euzébio de Queiroz do município Peçanha estado de Minas Gerais.  

Nó crítico 3 Dificuldade da gestão em compreender a importância 

dessa mudança de agenda.  

. 

6º passo: operação 
(operações) 

Modificação da agenda.  

6º passo: projeto Desenvolvendo ações de agenda.  

6º passo: resultados 
esperados 

Modificação da agenda em longo prazo, devido ao processo 
de reeducação da população. 

6º passo: produtos 
esperados 

 Grupos operativos inclusos na agenda.  

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Enfermeiros  

Financeiro: Recursos de saúde básica.  

Político: Política da saúde da mulher.  

7º passo: viabilidade do 
plano - recursos críticos  

 

Cognitivo: Enfermeiros  

Financeiro: Recursos de saúde básica.  

Político: Política da saúde da mulher. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos- ações 
estratégicas 

  Equipe da ESF- São favoráveis . 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Planilha de monitorizarão quinzenal e semestral. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Reuniões quinzenais, para avaliação das ações e 
modificação do que for necessário.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quadro 4 -Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “  Os horários para 

abordagem dos adolescente dentro do posto de saúde, são sempre incompatíveis 

devido aos horários de escola e trabalho. 

”Na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. 

Raimundo Euzébio de Queiroz do município Peçanha estado de Minas Gerais.  

Nó crítico 4 Os horários para abordagem dos adolescente dentro 
do posto de saúde, são sempre incompatíveis devido 
aos horários de escola e trabalho. 

6º passo: operação 
(operações) 

Inclusão de agentes facilitadores para adesão deste grupo, 
como as escolas e agentes comunitários de saúde.  

6º passo: projeto Desenvolvendo ações de agenda.  

6º passo: resultados 
esperados 

Modificação da agenda em longo prazo, devido ao processo 
de reeducação da população. 

6º passo: produtos 
esperados 

 Grupos operativos inclusos na agenda.  

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Enfermeiros  

Financeiro: Recursos de saúde básica.  

Político: Política da saúde da mulher.  

7º passo: viabilidade do 
plano - recursos críticos  

 

Cognitivo: Enfermeiros  

Financeiro: Recursos de saúde básica.  

Político: Política da saúde da mulher. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos- ações 
estratégicas 

  Equipe da ESF- São favoráveis . 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Planilha de monitorizarão semanal 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Reuniões semanais para avaliação das ações e modificação 
do que for necessário.  
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Este estudo teve como objetivo apresentar um projeto de intervenção para 

melhoria da cobertura e da atenção às adolescentes com faixa etária entre 14 a 21 

anos, na comunidade atendida pela Equipe Dr. Raimundo Euzébio Queiroz, em 

Peçanha, Minas Gerais. 

Neste sentido espera-seproporcionar o aumento no número de adolescentes 

nas unidades de saúde, bem como a união de outras ferramentas da rede que 

estarão inclusas em todo trabalho. Sabe-se que a junção das redes escolares com a 

saúde, resultará um quantitativo significativode jovens e assim minimizar o risco de 

uma gravidez não planejada. Não apenas isto, reforçar o papel educacional da 

educação básica que deve sempre buscar aproximar os laços entre população e 

equipe. 

A este respeito, entende-se que, a execução das propostas de intervenção 

permite a aproximação entre equipe e comunidade, mesmo sabendo que existem 

limitações já especificadas no trabalho que reduzem o alcance de todo processo de 

educação deste grupo populacional.Acrescenta-se que o tema de gravidez na 

adolescência deve ser discutido de forma contínua para que seja entendido quais 

são os fatores e co-fatores cruciais para a continuidade deste processo. É 

necessário que sejam estudadas formas de alcance por meio do sistema 

educacional e saúde, de conscientizar contatemente esse grupo para que sejam 

reduzidas gradativamente esse impasse, que causam tantos impactos na vida 

dessas mulheres.  

Espera-se que este projeto seja implementadopara alcance do objetivo 

proposto e discutido pelos profissionais de saúde para novos estudos e pesquisas 

nessa área específica do conhecimento científico. 
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