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RESUMO 
 
 
 
 

Atualmente a gravidez na adolescência ainda mantém um elevado índice a nível 

mundial. A gravidez na adolescência é um problema da saúde pública, há 

necessidade de ampliar as discussões sobre sexualidade e contracepção como 

caráter de promoção da saúde e a importância das ações intersetoriais voltadas para 

o adolescente. O objetivo do presente estudo foi criar uma proposta de intervenção 

para a prevenção da gravidez na adolescência na Estratégia de Saúde da Família III 

Vila Assis. Para subsidiar a elaboração da proposta de intervenção, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados na Biblioteca Virtual em Saúde, 

foram também utilizadas as publicações do Ministério da Saúde e livros que 

abordavam o tema deste trabalho. A proposta de intervenção foi elaborada seguindo 

os passos do Planejamento Estratégico Situacional. Com as ações propostas 

espera-se que haja uma redução do índice de gravidez na adolescência na ESF Vila 

Assis. Conclui-se que a participação multiprofissional de forma efetiva poderá 

viabilizar o sucesso do projeto de intervenção, bem como o estabelecimento do elo 

com as usuárias e população, o que vem garantir a manutenção do projeto de 

intervenção e a excelência das atividades propostas. 

 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Gravidez. Adolescência. Planejamento 
em Saúde. 



 

ABSTRACT 

 

Currently teenage pregnancy still maintains a high index worldwide. Adolescent 

pregnancy is a public health problem, there is a need to expand discussions on 

sexuality and contraception as a health promotion character and the importance of 

intersectoral actions directed at the adolescent. The objective of the present study 

was to create a proposal for intervention for the prevention of teenage pregnancy in 

the Family Health Strategy III Vila Assis. In order to subsidize the elaboration of the 

intervention proposal, a bibliographic research was carried out in the databases in 

the Virtual Health Library, the publications of the Ministry of Health and books that 

deal with the subject of this work were also used. The intervention proposal was 

elaborated following the steps of Situational Strategic Planning. With the proposed 

actions, it is expected that there will be a reduction of the teenage pregnancy rate at 

ESF Vila Assis. It is concluded that multiprofessional participation can effectively 

enable the success of the intervention project, as well as the establishment of the link 

with the users and population, which ensures the maintenance of the intervention 

project and the excellence of the proposed activities. 

 

Keywords: Primary Health Care. Pregnancy. Adolescence. Health Planning. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Belo Oriente se origina a partir de um povoamento primitivo habitado 

pelos índios Aimores ou Botocudos, com nome de Arraial Piedade do Galo. 

Atraídas pela oferta de terras boas para o cultivo, muitas famílias chegam a 

região se fixando nas imediações da atual Praça da jaqueira. Esta época os 

habitantes se dedicavam a agricultura, a cultura de café, algodão, milho e 

feijão. Como as matas eram abundantes inicia-se um processo de 

desbravamento para extração, beneficiamento e comercialização de madeira. 

A cultura de café entra em declínio em função de ataque de pragas e vai 

sendo substituída pela cultura de algodão (IBGE, 2017). 

No final dos anos 30 o arraial é elevado a categoria de distrito de Belo 

Oriente, pertencente ao município de Mesquita. Em 1962, o Distrito de Belo 

Oriente é emancipado de Mesquita e elevado a categoria de Município de 

Belo Oriente. 

A floresta natural e as culturas tradicionais são substituídas por 

reflorestamento de eucaliptos, até atingir a situação atual onde quase todas 

as terras do município estão ocupadas por este tipo de cultura. 

Em 13 de setembro de 1973 instala-se no município a Cenibra 

Celulose Nipo Brasileira, localizada as margens do Rio Doce, e a unidade 

industrial entrou em operação em 1977, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico da região e do estado. 

A Geografia é montanhosa, predominando áreas de colinas e vales. O 

clima é tropical sub-quente úmido. O Território é banhado por vários 

pequenos córregos e rios Doce e Santo Antônio (IBGE, 2017). 

 

1..2 Aspectos da Comunidade  

 

A comunidade em que atuo é zona rural, e possui uma área de 

quilombola, que no momento reivindicam o título.  
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A comunidade é simples, classe média baixa, sem rede de água tratada e 

rede de esgoto, somente cerca de 30% das ruas são pavimentadas, as outras são 

de barro, acontece coleta de lixo duas vezes por semana, mas em geral, como 

cultura do povo local, os lixos são queimados no quintal de casa. 

 

1.3 O Sistema  Municipal de Saúde   

 

O município possui 24 estabelecimentos de saúde, deles 15 são postos de 

saúde e serviços odontológicos, que fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS); 

sete laboratórios onde são realizados os exames por meio de convênios com a 

prefeitura; uma farmácia e um hospital público regional (DIAZ, 2016).  

Cerca de 80% da população do município é dependente do SUS. Para prestar 

o atendimento à saúde o município conta com oito Unidades de Saúde da Família 

(USF) distribuídas da seguinte forma: uma equipe da saúde da família em São 

Sebastião de Braúnas, uma equipe de saúde de família em Bom Jesus de Bagre, 

uma equipe de saúde de família em Esperança (zona rural), duas equipes de saúde 

de família em Belo Oriente (sede), três equipes de saúde de família em Perpétuo 

Socorro. 

Sendo assim, o município de Belo Oriente é coberto pela Estratégia de Saúde 

de Família e o trabalho em rede se realiza de forma Interdisciplinar e Inter setorial, 

sendo que a atenção básica prioriza as equipes de saúde da família como 

instrumento principal para reorganização da atenção básica.  

Os atendimentos de urgência e primeiros socorros são referenciados ao 

município de Ipatinga, pois o hospital do município ainda está em construção.  

A assistência ambulatorial especializada é oferecida com tratamentos fora de 

domicílio em Ipatinga, Governador Valadares, Belo Horizonte e Teófilo Otoni, os 

demais serviços são oferecidos pelo município através de convênios com o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONSAUDE); os exames de patologia clínica 

são oferecidos por meio de serviços próprios do município e serviços credenciados 

pelo SUS.  

Possui um Conselho Municipal de Saúde que pertence à microrregião de 

Ipatinga e se reúne uma vez por mês de forma ordinária podendo ser convocados de 
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forma extraordinária e compostos pelos gestores municipais e técnicos da gerência 

municipal da saúde (16 membros).  

O município conta ainda com um total aproximado de 222 trabalhadores de 

saúde entre os próprios profissionais, motoristas, pessoal de serviço vinculado entre 

si com um horário de trabalho diário de oito a 17 horas de segunda a sexta a uma 

carga horária semanal de 40 horas. 

Atuo em área rural, composta essencialmente por uma ESF que funciona de 

segunda a sexta- feira, de 07:00 as 16:00 horas, os serviços disponíveis a 

população são: uma farmácia básica que distribui medicamentos a população, 

unidades de saúde, todo sistema de referencia é realizado para Ipatinga cidade polo 

para o recebimento das demandas da comunidade. 

 
1.4   A Unidade Básica de Saúde III Vila Assis 

 

A ESF Vila Assis, é uma Unidade de Saúde da Família localizada na 

zona rural da cidade de Belo Oriente, na BR 758, SN, que abrange 07 

comunidades rurais (Aviação, Córrego Fundo, Fazenda Bom jardim, Vila 

Assis, Vila Gomes, Eleutério e Esperança). 

Esta ESF foi fundado há aproximadamente 10 anos e funcionava na 

comunidade da Fazenda Esperança que distá 9 km do centro da cidade. Há 

um ano e meio passou a funcionar num novo prédio localizado na Vila Assis é 

onde realizamos nossos atendimentos atualmente.  

A unidade da Fazenda Esperança ficou como uma Unidade de apoio e 

toda terça-feira fazemos atendimentos nela. Em algumas ocasiões fazemos 

grupos de hipertensão, diabetes e gestantes em igrejas e/ ou escolas das 

outras comunidades também, infelizmente como atuamos na zona rural não 

temos boa adesão dos usuários, uma vez que a distancia é um fator 

dificultador. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família III Vila Assis, da Unidade Básica de Saúde Belo 

Oriente  
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A equipe é formada por 6 Agentes Comunitários de Saúde, 1 Enfermeira, 1 

médico, 1 coordenadora da unidade que se dedica aos aspectos burocráticos dos 

pacientes, 1 recepcionista, 1 auxiliar de serviços gerais. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe III Vila Assis 

 

A Unidade de Saúde funciona das 07:00h às 16:00h, com horário de almoço 

entre 12:00h e 13:00h. Há 1 recepcionista que com auxílio da enfermeira dividem 

entre as funções administrativas. 

As Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), permanecem na área de 

abrangência da Unidade durante a manhã, coletando dados, agendando preventivos 

e organizando presença nos grupos, e auxiliando os necessitados. À tarde retornam 

ao PSF para atualização de dados e reuniões.  

As técnicas de enfermagem existentes se dividem entre aferição de Pressão 

Arterial, curativo, coleta de sinais vitais e medidas antropométricas.  

A enfermeira permanece na Unidade durante todo o funcionamento, se 

organizando entre consultas puerperais, coleta de preventivo, consulta de 

puericultura e triagem para a livre demanda, além de realizar reuniões com os ACS’s 

e acompanhar o médico na visita domiciliar semanal. 

Todos os funcionários se interagem bem, são pontuais, profissionais e tentam 

driblar a todo momento as dificuldades encontradas em um sistema de saúde do 

SUS, visando o bem-estar diário da equipe, e, principalmente, a resolução dos 

problemas apresentados pela comunidade. 

 

1.7 O dia a dia da equipe III Vila Assis 

 

A ESF inicia o trabalho as 07:00 com todos os agentes de saúde realizando 

suas atividades e um fica responsável de atender a recepção. Logo após fazerem 

sua programação e suas anotações,  iniciam suas visitas diárias e se encontram 

com pacientes enfermos ou que necessitem de atenção no momento. 

Nos anos anteriores a equipe tentou realizar a formação de grupos de 

pacientes Tabagistas, Hipertensos e Diabéticos. Mas depois de um certo período os 

grupos foram perdendo força pela ausência de grande maioria dos pacientes que 
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não comparecia mais às reuniões agendadas levando ao fracasso as 

reuniões/grupos após um certo período. 

Tem-se sala de imunização que funciona de 08:00 as 11:00 horas, curativos, 

aferição de sinais vitais, consultas de enfermagem, puericultura, pré- natal, consultas 

ginecológicas e coleta de citopatológico, bem como a consulta médica durante 4 

dias na semana. 

 

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

passo) 

 

• Da comunidade em geral (o contexto): Comunidade simples, acolhedora, com 

pouco acesso à informação e atualização. Se interagem bem com a equipe e 

com os próprios vizinhos do peri-domicílio 

• Do sistema local de saúde: Sistema funcionante, na atenção básica, porém 

necessitando de investimento e reabertura da atenção especializada 

(Hospital). Necessidade de mais rapidez ao liberar exames de imagem e 

outros de alta complexidade. 

• Da área de abrangência da Unidade de Saúde: algumas populações que 

moram no entorno da Unidade pertencem à outra equipe, forçando-os a se 

deslocarem de grandes distâncias em busca de atendimento. 

Problemas de saúde prevalentes:  

• demora na liberação de exames de imagem e de alta complexidade, 

•  falta de Hospital no Município,  

• gravidez na adolescência,  

• falta de tratamento de água e esgoto. 

• violência. 

 
1.9 Priorização dos problemas – seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Verificou-se como problema prioritário por meio do diagnóstico situacional a 

Gravidez na Adolescência: dentre os problemas citados no diagnóstico situacional, 
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observou-se que a gravidez na adolescência ainda é um dos principais problemas 

nesta ESF, visto que muitas meninas à partir de 12 anos.  

Essas jovens iniciam a vida ativa sexual sem orientação, como grande parte das 

usuárias são da zona rural, o preconceito sobre saúde sexual e reprodutiva ainda é 

muito elevado, e chegam à unidade grávidas e por vezes com infecções 

sexualmente transmissíveis, onde a sífilis é uma das patologias mais prevalentes.  

Assim, como grandes problemas temos a Gravidez na Adolescência e como o 

segundo problema prioritário o indevido tratamento de água e esgoto devido a 

quantidade de diarréia e verminoses detectadas na ESF. 

 

Quadro  1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde III Vila Assis, município 
de Belo Oriente - Minas Gerais. 
 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Gravidez na 

Adolescência 

Alta 10 parcial 1 

Falta de 

planejamento 

familiar 

alta 8 parcial 2 

Ausência de 

água tratada 

Alta  9 responsabilidade 

da prefeitura e 

SMS 

3 

Violência  Alta  8 parcial 4 

Fonte: do próprio autor. 
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2  JUSTIFICATIVA 
 
 
 
Justifica- se o presente estudo devido ao alto índice de gravidez na 

adolescência na unidade, durante este tempo de diagnóstico na unidade chegaram 

mais duas adolescentes grávidas de 11 e 14 anos respectivamente, e em conjunto, 

com a unidade diagnóstico situacional do módulo Planejamento Avaliação e 

Programação em Saúde (CAMPOS, FARIAS e SANTOS, 2010), do Curso de 

Especialização em Gestão do Cuidado na Saúde da Família, pude verificar que a 

gravidez na adolescência é um nó crítico na unidade a ser combatido. 

Foi observado que há uma situação precursora nessas adolescentes, uma 

vez que o bairro é carente, a baixa auto- estima, baixa escolaridade, presença 

constante de álcool e drogas e um déficit muito grande na comunicação familiar, 

propiciando a essas meninas a saída de casa muito cedo e início precoce da vida 

sexual ativa, sem mesmo conhecer os métodos de proteção contra doenças 

sexualmente transmissíveis e a indesejada gravidez na adolescência.  

Mediante esta situação foi discutido com toda equipe, em reunião 

programada, sobre os fatores geradores das problemáticas citadas acima. 

Percebeu-se que seria de grande importância, tanto para a população quanto 

para a gestão de saúde municipal, a intervenção em um problema de grande 

relevância quanto este, pois o retorno seria tanto em saúde como em qualidade de 

vida, e também economia financeira para o município, visto que o projeto tem 

possibilidades reais de ser realizado.  

Para tal intervenção, sugerimos modelos de acompanhamento às 

adolescentes por meio de consultas individuais e coletivas, que busquem fortalecer 

atitudes saudáveis e/ou a oferta de alternativas esportivo-culturais; modelos voltados 

para a modificação do ambiente, das condições e práticas instrucionais; que visam a 

sensibilização de lideranças naturais para atuarem como multiplicadores do 

processo. Vale salientar que o critério mais importante para escolher o modelo de 

ação mais adequado a cada circunstância e contexto é reconhecer e respeitar as 

características e as necessidades da comunidade.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1  Objetivo geral 
 
 

Criar uma proposta de intervenção para reduzir a gravidez na adolescência na 

Estratégia de Saúde da Família III Vila Assis. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
 

• Realizar diagnóstico situacional sobre a gravidez na adolescência das 

gestantes locais; 

• Realizar revisão bibliográfica sobre gravidez na adolescência, para atualizar a 

equipe do ESF; 

• Orientar, planejar, implementar e avaliar junto com a equipe da ESF o plano 

de intervenção. 

• Implantar junto a escola o projeto saúde do adolescente, para introdução a 

orientações quanto a saúde sexual e reprodutiva. 

• Sensibilizar a gestão municipal de saúde para auxiliar economicamente o 

projeto de intervenção.  
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4  METODOLOGIA 
 
 
 

Para o desenvolvimento do plano de intervenção foi utilizado o método de 

planejamento estratégico situacional - PES conforme os textos da seção 1 do 

módulo de iniciação científica e seção 2 do módulo de Planejamento e uma revisão 

narrativa da literatura sobre o tema (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

O plano de intervenção foi elaborado a partir da seleção e análise de 

determinados critérios. Identificação do problema prioritário, que foi a gravidez na 

adolescência. 

Uma vez definidos os problemas e as prioridades (1º e 2º passos), a próxima 

etapa foi a descrição do problema selecionado. 

Para descrição do problema priorizado, nossa equipe utilizou alguns dados 

fornecidos pelo SIAB e outros produzidos pela própria equipe por meio das 

diferentes fontes de obtenção de dados. Foram selecionados indicadores de 

freqüência de alguns dos problemas e também da ação da equipe frente aos 

mesmos. A partir da explicação do problema, foi elaborado um plano de ação, 

entendido como uma forma de sistematizar propostas de solução para o seu 

enfrentamento. 

Com o problema explicado e identificado as causas consideradas as mais 

importantes, foram pensadas as soluções e estratégicas para o enfrentamento do 

mesmo, iniciando a elaboração do plano de ação propriamente dito e o desenho da 

operacionalização. 

 Foram identificados os nós críticos para execução das operações que 

constitui uma atividade fundamental para análise da viabilidade do plano.  

Em seguida identificou-se os atores que controlavam os nós críticos e sua 

motivação em relação a cada operação, propondo em cada caso ações estratégicas. 

Finalmente para a elaboração do plano operativo, todas as pessoas 

envolvidas reuniram-se para o planejamento, definiu-se por consenso a divisão de 

responsabilidades por operação e os prazos para a realização de cada produto. 

Para a busca do embasamento teórico verificou-se os seguintes descritores:  

Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Gravidez. Adolescência. 

Planejamento em Saúde. 
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5  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
  

 
5.1 Atenção Primária à Saúde e a Gravidez na Adolescência  
 

 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) Atenção Primária a Saúde 

(APS) ou Atenção Básica À Saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada 

em métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente 

aceitáveis, ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante 

sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, 

em todas e cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de 

autorresponsabilidade e autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 1978). 

No Brasil, com a consolidação do Programa de Saúde do Adolescente 

(PROSAD) pela Portaria do Ministério da Saúde nº 980/GM, de 21/12/1989, inclui-se 

na atuação dos profissionais de saúde o cuidado com a saúde sexual e reprodutiva 

dos adolescentes. A adolescência, considerada uma etapa da vida entre a infância e 

a idade adulta caracterizada pela ocorrência de muitos conflitos e pelas várias 

modificações corporais e comportamentais, constitui, segundo a Organização Pan- 

Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) (COSTA et 

al, 2018). 

A assistência integral aos adolescentes consiste na participação ativa de 

todos os atores envolvidos no processo de trabalho em saúde, especialmente do 

enfermeiro, que além de realizar consulta de enfermagem, presta atendimento em 

educação em saúde, trabalho com grupos, à família, e participa de atividades nas 

escolas e em outros ambientes (COSTA et al, 2018). 

Neste mesmo estudo, os autores ressaltam que gravidez na adolescência, 

sobressai a imaturidade das meninas onde acreditam que não irão engravidar e 

ainda apresentam as modificações psicossociais enfrentadas pelas adolescentes 

grávidas, uma mistura de sentimento de rejeição, tristeza e angústia oriundos de 

uma gravidez indesejada, devido a um impacto na vida psicológica dessa 

adolescente. 
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De um modo geral, o pouco acesso à orientação e aos serviços de 

planejamento familiar, ou a fonte de seu saber, muitas vezes com conceitos 

equivocados, carregados de tabus, oriundos de colegas e amigos que também não 

tiveram acesso à educação sexual e pais que não sabem como lidar com a 

sexualidade emergente de seus filhos, exacerbam a gravidade da situação. Além 

disso, escolas e serviços de saúde que deveriam ser o apoio da família e 

complementar a educação sexual e o autocuidado, mostram-se limitados na 

qualificação de seus profissionais no ofício de lidar com as questões de sexualidade 

na adolescência e dialogar com os adolescentes (SANTOS et al, 2014). 

No período gravídico a mulher passa por diversas mudanças em vários 

aspectos, contudo, a gravidez não atinge somente a mulher, mas o homem também 

passa por uma transição na mudança de marido a pai (VIELLAS et al., 2014). 

O número de nascidos vivos de mães de 15 a 17 anos vem caindo, ano a 

ano. Porém, entre as meninas de até 15 anos, a tendência é oposta: a taxa de 

fecundidade vem crescendo nos últimos anos. No Brasil, 2,8% das meninas de 12 a 

17 anos já tiveram filhos. Isso significa um contingente de nada menos do que 290 

mil adolescentes. Esse número expressivo talvez seja o responsável pela ideia de 

que a gravidez na adolescência seja uma ocorrência habitual. Dentre os 

pesquisados, apenas três dos adolescentes desta pesquisa disseram não conhecer 

nenhuma adolescente grávida perto de si (UNICEF, 2011). 

 Diante deste contexto, verifica-se a importância e urgência em se trabalhar 

com esta população e prevenir a gravidez na adolescência por meio de ações 

estratégicas que visem sua redução e a promoção de uma melhor qualidade de vida 

dos adolescentes e futuros adultos jovens. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Gravidez na Adolescência”, 

problema selecionado como prioridade na ESF Vila Assis, explicação e a seleção de 

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

Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

A área de abrangência da equipe de saúde da família III Vila Assis, em Belo 

Oriente, Minas Gerais, é uma comunidade carente de qualificação profissional, 

trabalho e atividades a serem desenvolvidas pelos jovens. Assim, verifica-se uma 

alta incidência de  gravidez na adolescência na área de abrangência da ESF, onde 

as meninas iniciam a vida sexual precocemente e sem instrução e proteção, 

verificando-se também a falta de orientação familiar e da atenção primária a saúde, 

da própria equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF).  

 
6.2 - Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
 

Entre as causas que podem estar relacionadas a alta incidência da Gravidez 

na Adolescência, na ESF III Vila Assis, destacam-se: hábitos e estilos de vida 

inadequados, baixa escolaridade, problemas sociais e econômicos e violência e falta 

de orientação e educação em saúde. 

 
 
6.3 - Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 
 
Principais Nós Críticos - Gravidez na Adolescência 
 
Nível de Informação: falta de educação em saúde/orientação adequada da família, 

escola (professores e servidores), sociedade e adolescentes, sobre os métodos 

contraceptivos e de barreira para que estas adolescentes utilizem e planejem sua 

saúde sexual e reprodutiva. 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Estrutura do Serviço de Saúde: falta estrutura física adequada em nossa ESF para 

realizar o atendimento a essas adolescentes, como salas próprias, data show, para 

que motive a busca ativa da adolescente, falta da equipe motivada para a educação 

em saúde e busca e sensibilização para participação e adesão da população. 

Insumos materiais: Ausência de medicamentos e mecanismos para contracepção 

anticoncepcionais hormonais de todos os tipos e preservativos masculinos e 

femininos para que a gravidez seja planejada. 

Processo de trabalho da equipe de saúde: Ausência na agenda anual de formação e 

realização de grupos específicos de atendimento ao adolescente e seus familiares, 

falta ainda capacitar alguns jovens para serem multiplicadores do conhecimento, sair 

da unidade e avançar campos que “nós” profissionais não faríamos por não ter as 

portas abertas. 
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Quadro 1 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “  Baixo 

Nível de Informação ”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família III Villa Assis  , do município Belo Horiente, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Baixo Nível de Informação - 

Operação 

(operações)  

  Realização de Palestras na Adolescência. 
- reprodução de material áudio visual sobre prevenção da gravidez na 
adolescência. 

Projeto   Mais informação- Adolescência e a Saúde 

Resultados 

esperados 

Reduzir o número de gravidez na adolescência em 50%. 

Produtos 

esperados 

 Realização de Palestras para adolescentes 

Rodes de Conversa 

Recursos 

necessários 

Político: Mobilização social. 

- Organizacional: organizar as palestras. 
- Cognitivo: capacitar orientar e estimular  para transmitir informações sobre o 
tema. 

- Financeiro: aquisição de recursos para panfletagem e multimídia. 

Recursos críticos Político: Adesão do gestor local 

Financeiro: Busca do recurso junto ao SMS. 

Controle dos 
recursos críticos 

Médico e Enfermeiro (favorável). 

Ações estratégicas Sensibilização do SMS. 

Prazo 2 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Enfermeiro 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Avaliação de frequência da população 
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Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ 

Melhora do acolhimento na UBS para os adolescentes”, na população sob 

responsabilidade da  Equipe de Saúde da Família III Villa Assis  , do município 

Belo Horiente, estado de Minas Gerais  

Nó crítico 2 Melhora do acolhimento na UBS para os adolescentes 

Operação 

(operações)  

Acolher de forma humanizada os adolescentes e as gestantes adolescentes.  

Projeto   Acolhimento Humanizado 

Resultados 

esperados 

100% dos adolescentes acolhidos. 

Produtos 

esperados 

  Acolhimento diferenciado 

Escuta ativa das adolescentes. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Capacitar profissionais da UBS para acolhimento dos adolescentes. 

Financeiro: Financiamento para lanches nos encontros com adolescentes. 

Político: Buscar o Secretário Municipal de saúde. 

Recursos críticos Financeiro: Solicitar recurso financeiro ao Secretário Municipal de Saúde. 

Controle dos 
recursos críticos 

Enfermeiro  

Necessário sensibilização. 

Ações estratégicas Capacitar todos os funcionários para o atendimento humanizado. 

Prazo 03 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Ator que controla: Toda a equipe, iniciando-se pela recepção. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Avaliar por meio de fichas a satisfação do usuário adolescentes. 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ Falta 

de Insumos Materiais”, na população sob responsabilidade da  

Nó crítico 3 Falta de Insumos Materiais 

Operação 

(operações)  

 Disponibilizar anticonceptivos ofertados pelo SUS 

Projeto   Prevenção é o melhor remédio 

Resultados 

esperados 

Disponibilização de Medicamentos contraceptivos e contraceptivos de 

emergência bem como preservativos femininos e masculinos. 

Produtos 

esperados 

 100% das adolescentes com vida sexual ativa utilizando método 

contraceptivo. 

Recursos 

necessários 

Financeiro: Aquisição dos medicamentos e dispositivos  para distribuição 

- Organizacional: organizar os materiais para distribuição. 

Recursos críticos Estrutural: Melhorar a farmácia. 

Cognitivo: Atualizar profissionais para inserção de DIU. 

Político: Sensibilizar Conselho Municipal de Saúde 

Financeiro: Solicitar ao Secretário Municipal de Saúde 

Controle dos 
recursos críticos 

Farmacêutico e Enfermeiro. (indiferente p a SMS) 

Ações estratégicas Reunião com Secretário Municipal de Saúde. 

Prazo 06 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico e Enfermeiro 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Controle em prontuário e na farmácia de todos os métodos anticonceptivos 
utilizados por adolescente 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ 

Processo de Trabalho da Equipe de Saúde”, na população sob 

responsabilidade da  Equipe de Saúde da Família III Villa Assis  , do município 

Belo Horiente, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 4 Processo de Trabalho da Equipe de Saúde 

Operação 

(operações)  

  Implantar linha guia da saúde do adolescente 

Projeto  Linha guia adolescente. 

Resultados 

esperados 

- padronização do manejo clínico adequado; 

- processo de trabalho adequado de acordo com a linha guia 

Produtos 

esperados 

 Implantar programa do adolescente embasado na Linha guia do mesmo. 

Recursos 

necessários 

- Cognitivo: elaboração do projeto nessa linha do cuidado e capacitação; 
- Político: articulação entre os setores da saúde e os profissionais. 

- Organizacional: adequação do fluxo. 

Recursos críticos Cognitivo: Palestrante na área de hebiatria e ginecologia e obstetrícia. 

Político: Contratação pelo Secretário Municipal de Saúde. 

Financeiro: Sensibilização do Secretário Municipal de Saúde para o 

financiamento. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretário Municipal de saúde (necessita motivação) 

Ações estratégicas Treinamento dos profissionais para atuarem com adolescentes. 

Prazo 06 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Secretário Municipal de Saúde. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Verificar prontuários se os registros da assistência estão embasados no 
protocolo do adolescente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 

A implementação deste Plano de Intervenção é uma proposta de aproximação  

entre a equipe e a população, com priorização dos adolescentes, para que  se possa 

contribuir para prevenção da gravidez de adolescentes que residem na área de 

abrangência da ESF.   

A equipe multidisciplinar vem se empenhando em executar as ações 

programadas neste plano e verifica-se que o papel primordial para o sucesso desta 

proposta, que busca esclarecer e estabelecer o elo com essa usuária, só se garante 

com a união dos diversos profissionais envolvidos e a comunidade para garantir a 

manutenção do projeto e a excelência das atividades propostas. 

A visão preventiva, a participação responsável e comprometida dos 

profissionais das áreas da psicologia, assistência social, enfermagem, médica e 

agentes de saúde na assistência, de forma efetiva não pontual, mas contínua é que 

viabilizará o sucesso permanente do plano de ação. 
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