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RESUMO 
 
 

A gravidez não planejada, especialmente ocorrida na adolescência, traz 
consequências que impactam na vida dessas mães de maneira definitiva, como:  
abandono escolar, dependência econômica dos pais ou parceiro e 
amadurecimento precoce. O reconhecimento desta realidade no Bairro Vista 
Alegre – Santa Bárbara – Minas Gerais foi a mola propulsora para elaboração 
deste Plano de Intervenção. Este trabalho tem como objetivo elaborar um plano 
de intervenção visando a prestação de assistência as adolescentes com gravidez 
não planejadas destacando a importância do planejamento familiar, além de 
autocrítica em relação ao autocuidado e sua sexualidade. Para subsidiar a 
elaboração do plano de intervenção foi feita uma revisão bibliográfica nos bancos 
de dados da Biblioteca Virtual em Saúde para levantar as evidências existentes 
sobre o tema deste estudo. Foram também utilizados dados da própria unidade 
e de bancos oficiais do governo. O plano de intervenção foi elaborado seguindo 
os passos do planejamento estratégico situacional. Espera-se que, com as ações 
a serem implantadas alcançar uma redução da gravidez não desejada em 
adolescentes residentes no território da unidade básica de saúde Vista Alegre. 

Palavras – chave: Gravidez na Adolescência. Gravidez não Desejada. Educação 
em saúde. Promoção da Saúde. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Unplanned pregnancies, especially in adolescence, have consequences that have 
a definite impact on the lives of these mothers, such as school dropout, economic 
dependence on parents or partners and early maturity. The recognition of this reality 
in Bairro Vista Alegre - Santa Bárbara - Minas Gerais was the driving force for the 
elaboration of this Intervention Plan. This work aims to develop an intervention plan 
aimed at providing assistance to adolescents with unplanned pregnancies, 
highlighting the importance of family planning, to avoid unplanned pregnancies. In 
order to support the elaboration of the intervention plan, a bibliographic review was 
made in the databases of the Virtual Health Library to raise the existing evidence on 
the subject of this study. Data from the unit itself and official government banks were 
also used. The intervention plan was prepared following the steps of strategic 
situational planning. It is expected that, with the actions to be implemented, achieve 
a reduction of unwanted pregnancies in adolescents living in the territory of the basic 
health unit Vista Alegre. 
 
Keywords: Teenage Pregnancy. Unwanted pregnancy. Health education. Health 

promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

Santa Bárbara é um município com 31.324 habitantes, conforme estimativa 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para 2019 (IBGE, 2019) e dista 99 

km da capital de Minas Gerais. Vizinho dos municípios de Catas Altas, Barão de 

Cocais e Raposos. É considerada Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte e 

Microrregião de Itabira. A cidade possui quatro distritos: Barra Feliz, Brumal, 

Florália, e Conceição do Rio Acima (PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA, 2019).  

Conhecida como a Cidade do Mel, um dos principais produtos feitos no município, 

que é exportado para várias regiões do país e da América Latina. (PREFEITURA 

DE SANTA BÁRBARA, 2019). 

Além disso, a cidade possui também como movimentadores da economia: 

extração mineral de ferro, silvicultura, reflorestamento para produção de celulose; 

atividades agropecuárias de expressão regional. Santa Bárbara é a cidade mais 

próxima do Santuário do Caraça, no Parque Natural do Caraça, patrimônio natural 

e histórico com trilhas e cachoeiras – além de lobos-guarás, que podem ser vistos 

ao anoitecer, o que abre portas para o turismo ecológico. (IBGE, 2019; 

PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA, 2019). 

O município também faz parte do Circuito do Ouro de Minas Gerais e é 

considerado um dos mais bonitos do estado, oferece como atrações turísticas 

algumas construções setecentistas, como a Igreja Matriz de Santa Bárbara. O 

centro histórico da cidade ainda reserva construções do século 19 (dezenove), 

como a prefeitura, o Hotel Quadrado, a antiga Cadeia Municipal, a Casa de Afonso 

Pena, a Igrejinha Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a antiga estação 

ferroviária (INSTITUTO ESTRADA REAL, 2015). 

 

1.2 Sistema municipal de saúde 

 

Em relação à saúde do município, há 11 ESF e um hospital de baixa/média 

complexidade que atende as demandas locais. O município de Santa Bárbara conta 

com a seguinte Rede de Atenção à Saúde, a saber: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_Feliz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brumal
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Flor%C3%A1lia_(Santa_B%C3%A1rbara)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Rio_Acima&action=edit&redlink=1
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Atenção primária: o município possui 11 (onze) Equipes de Saúde da Família, 

compostas por médico, enfermeiro e dois técnicos de enfermagem. Os PSF cobrem 

100% da população de Santa Bárbara. Existem Núcleos de Apoio de Saúde da 

Família compostos por fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo e psicólogo.  

Atenção especializada: as solicitações originadas dos PSF são avaliadas 

conforme critérios de prioridades estabelecidas pela Regulação, que conta com um 

médico auditor. Os pedidos são categorizados de acordo com a especialidade e o 

prestador disponível, sendo Itabira e Belo Horizonte os municípios pactuados para 

prestação. Os procedimentos definidos pelo SUS como Alta Complexidade são 

encaminhados à Regional de Itabira. Diariamente a Central de Marcação de Belo 

Horizonte é contatada, via telefone pelos profissionais do setor, onde são realizados 

agendamentos de consultas especializadas, exames e cirurgias que somente estão 

disponíveis na Macrorregião.  

Além disso, há também o Centro de Especialidades Médicas (CEM) que 

oferece atendimento médico especializado e humanizado para os usuários do SUS. 

O CEM atende as referências advindas das equipes de saúde da família 

em oito especialidades médicas: pediatria, cardiologia, ortopedia, 

ginecologia, clínica geral, dermatologia, psicologia infantil e cirurgia geral. A 

prefeitura possui também contrato com serviços de fisioterapia (Fisioclínica e 

Fisiosaúde), e há os Consórcios Públicos de Saúde - Consórcio Intermunicipal de 

Saúde (CISCEL) para consultas e exames especializados (média complexidade). 

Atenção de Urgência e Emergência: não existem UPA no município. Os pacientes 

que necessitam de atendimento de urgência/emergência são encaminhados ao 

hospital da cidade. 

Atenção hospitalar: existe um hospital filantrópico na cidade. Esse hospital possui 

um contrato de prestação de serviço com a prefeitura. Sendo assim, a prefeitura 

paga um valor determinado e a Santa Casa atende os pacientes no PA, realiza 

internações hospitalares nas clínicas médica, cirúrgica, pediátrica e obstétrica, 

consultas de pediatria quando necessário encaminhamento e algumas cirurgias 

eletivas de baixa complexidade. 

Apoio diagnóstico: o município não possui laboratórios próprios. Há um laboratório 

na cidade conveniado com a prefeitura, Laboratório Santa Edwirges, para serviços 
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de apoio diagnóstico. O hospital também possui um convênio de apoio diagnóstico 

com realização de radiografias e exames de sangue, fezes e urina, ultrassonografia.  

Assistência farmacêutica: a farmácia municipal tem função de organizar toda a 

logística relacionada à Assistência Farmacêutica básica, desde a aquisição dos 

medicamentos até a entrega ao paciente. A unidade foi inaugurada em 2015. 

Vigilância da saúde: as ações de promoção e proteção à saúde da população, são 

realizadas com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

Relação dos pontos de atenção: os pontos de atenção funcionam de maneira 

independente. Fica a cargo da atenção primária a coordenação do cuidado com um 

todo, o que não ocorre de maneira adequada nos atuais moldes de trabalho. 

Relação com outros municípios: os municípios conveniados são Itabira e Belo 

Horizonte. Os pacientes são referenciados para especialidades específicas, como 

endocrinologia, oncologia e infectologia. A contrarreferência não funciona de 

maneira adequada, uma vez que os pacientes são encaminhados e retornam sem 

registro do parecer/conduta do especialista.   

 

1.3. Aspectos da comunidade do bairro Vista Alegre 

 

Vista Alegre é um bairro com 2551 habitantes, localizado na periferia de 

Santa Bárbara. Hoje 60% da população está desempregada e a população é 100% 

dependente do SUS. Toda a comunidade possui acesso a saneamento básico e 

água. Parte da comunidade vive em situação de extrema vulnerabilidade social. É 

alto o índice de violência e o tráfico de drogas é uma realidade nesta área.  

A população do território da unidade básica de saúde da Família Vista Alegre 

concentra-se nas faixas de idade de 20 a 29 anos, como se pode observar no 

quadro 1. 
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Quadro 1 – População da área de abrangência da Unidade Saúde da Família Vista 

Alegre, por sexo e faixa etária, 2019. 

 

FAIXA ETÁRIA/ANO MASCULINO FEMININO 

<  1 33 43 

1 – 4 81 85 

5 – 14 216 213 

15 – 19 142 98 

20 – 29 258 236 

30 – 39 196 219 

40 – 49 182 156 

50 – 59 173 176 

60 – 69 97 100 

70 – 79 38 64 

80 e + 17 35 

TOTAL 1433 1425 

Fonte: Registros internos da Unidade, 2019 

 

Visualiza-se no quadro a seguir, os principais processos patológicos 

cadastrados na área de abrangência e a relevância do trabalho multidisciplinar da 

ESF no diagnóstico e acompanhamento desses casos na comunidade. 

 

Quadro 2 - Perfil epidemiológico da população da área de abrangência Unidade 

Básica de Saúde da Família Vista Alegre, 2019. 

DESCRIÇÃO MICRO 
1 

MICRO 
2 

MICRO 
3 

MICRO  

5 

Proporção de idosos 0,10 0,07 0,08 0,07 

Ca mama 52 45 45 46 

Ca colo 144 153 138 129 

Ca próstata 64 55 60 58 

HAS esperados 79 96 88 82 

HAS cadastrados 79 96 88 82 

Relação HAS 
esperados/ 
cadastrados 

1 1 1 1 
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DM esperados  26 36 22 16 

DM cadastrados 26 36 22 16 

Relação DM 
esperados/ 
cadastrados 

1 1 1 1 

           Fonte: Registro interno da unidade, 2019 

 

As principais causas de óbito observadas foram: violência, doença crônica 

(neoplasia, DCV, doenças pulmonares). Em relação as causas de internação, 

destacou-se: pielonefrite, insuficiência renal, pneumonia, ICC, DM 

descompensado, neoplasias. Ademais, as doenças de notificação foram: 

dengue, sífilis, TBC, acidente por animal potencialmente portador de raiva, AIDS, 

violência doméstica/sexual, tentativa de suicídio, leishmaniose, 

esquistossomose. E as causas de mortalidade infantil levantadas foram: diarreia 

e meningite. 

O Saneamento básico, abastecimento de água e acesso à energia elétrica 

na comunidade onde a equipe de saúde atua, está descrita nos quadros abaixo. 

 

Quadro 3 - Distribuição das famílias segundo o destino de lixo e microárea, 

residentes no território da área de abrangência Unidade Básica de Saúde da 

Família Vista Alegre, 2019. 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS SEGUNDO O DESTINO DE LIXO E MICROÁREA 

MICROÁREA 1 2 3 4 5 

COLETADO 131 158 156 225 144 

QUEIMADO / ENTERRADO 0 0 0 0 0 

JOGADO 0 0 0 0 0 

TOTAL 131 158 156 225 144 

Fonte: Registro interno da unidade, 2019 
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Quadro 4 - Distribuição das famílias segundo o destino dos dejetos e microárea, 

no território da área de abrangência Unidade Básica de Saúde da Família Vista 

Alegre, 2019. 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS SEGUNDO O DESTINO DOS DEJETOS E 
MICROÁREA 

MICROÁREA 1 2 3 4 5 

SISTEMA PÚBLICO 131 158  156 225 144 

FOSSA 0 0 0 0 0 

CÉU ABERTO 0 0 0 0 0 

TOTAL  131 158  156  225  144 

Fonte: Registro interno da unidade, 2019 

 

Quadro 5 - Distribuição das famílias segundo o abastecimento de água e microárea, 

no território da área de abrangência Unidade Básica de Saúde da Família Vista 

Alegre, 2019. 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS SEGUNDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

MICROÁREA 

MICROÁREA 1 2 3 4 5 

SISTEMA 

PÚBLICO 
131 158 156 225 144 

OUTRO 0 0 0 0 0 

TOTAL 131 158 156 225 144 

Fonte: Registro interno da unidade, 2019 

 

1.4. Unidade Saúde da Família Vista Alegre 

 

A ESF Vista Alegre funciona na IBS São Bernardo. A UBS está localizada na 

região central do bairro, ao lado de uma escola e próximo ao CRAS (Centro de 

Referência de Assistência Social).  A UBS também conta com uma Equipe de Saúde 

bucal, composta por um dentista e duas técnicas. O espaço da unidade é grande, 

mas mal distribuído. Na área externa, há uma parte gramada que nunca é utilizada 

para nenhuma atividade, nem os grupos de atividade física que ocorrem duas vezes 
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por semana. No andar inferior há uma ampla sala de reuniões, local também onde 

ocorrem os grupos operativos, que também considero estar sendo mal utilizada ao 

longo de todos esses anos.  

A Unidade é bem equipada e conta com materiais odontológicos completos, 

mesa ginecológica, ECG, glicosímetro, nebulizador. Não há materiais para 

realização de suturas e pequenas cirurgias, mas também, com a demanda de 

atendimento, não haveria tempo hábil para a realização desses procedimentos. 

 

1.5. Equipe de Saúde da Família do bairro Vista Alegre 

 

A Equipe é formada pelos profissionais apresentados a seguir: uma 

enfermeira, quatro Agentes Comunitários de Saúde, uma fisioterapeuta, um 

cirurgião dentista, uma técnica de saúde bucal, uma nutricionista, uma técnica de 

enfermagem e uma médica. Todos trabalham 40h semanais. Com exceção da 

médica que tem oito horas protegidas para atividades de ensino (curso de 

especialização). 

 

1.6.  Funcionamento da unidade de saúde da equipe Vista Alegre 

 

A unidade de saúde funciona das 7h às 17h, interrompe suas atividades das 

11h às 13h devido ao horário de almoço. As técnicas de enfermagem possuem uma 

escala e revezam durante a semana para que sempre uma delas esteja disponível 

durante esse horário. A recepção durante esse período tem ficado vazia.  

Toda primeira e terceira segundas-feiras do mês a unidade funciona até às 19h, 

com o objetivo de atender os trabalhadores que não conseguem frequentar a 

unidade durante o horário de funcionamento, projeto denominado “Horário do 

Trabalhador”. 

A equipe divide os trabalhos entre os membros. A enfermeira e a técnica 

realizam acolhimentos, curativos, visitas. A enfermeira ainda é responsável pela 

puericultura e coleta de material para realização de exame citológico do colo do 

útero. A médica fica responsável pelas consultas agendadas e por atender os 

pacientes que passam pela enfermeira e são atendidos em demanda espontânea.  
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A equipe desenvolve grupos operativos de gestantes e 

hipertensos/diabéticos. Há também um grupo de atividade física, liderado pelo 

cirurgião dentista (até que o profissional de educação física assuma essa função).  

 

1.7 O dia-a-dia da equipe de saúde Vista Alegre 

 

O número de visitas totais anuais contabilizada foi de 11724, e o número de 

famílias visitadas foi de 814. Abaixo se encontra a distribuição de visitas domiciliares 

realizadas pelos ACS segundo microárea. 

 

Quadro 6 - Visitas domiciliares realizadas pelos ACS  

às famílias cadastradas segundo a microárea, no território da área de abrangência 

Unidade Básica de Saúde da Família Vista Alegre, 2019. 

 

MICROÁREA FAMÍLIAS 

VISITAS 

ANUAIS 

Nº DE VISITAS POR 

FAMÍLIA POR ANO 

1 131 1572 12 

2 158 1896 12 

3 156 1872 12 

4 225 2700 12 

5 144 1728 12 

           Fonte: Registro interno da unidade, 2019 

 

QUADRO 7 – Distribuição das consultas (anual) no território da área de abrangência 

Unidade Básica de Saúde da Família Vista Alegre, 2019 

CONSULTAS  

PUERICULTURA 347 

PRÉ-NATAL 142 

HAS 1200 

DM 190 
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CÂNCER TFD 

TUBERCULOSE TFD 

Fonte: registro interno da unidade, 2019 

 

* Câncer e Tuberculose não possuem informações e números no sistema, porque 

as consultas e tratamentos são realizados fora de Santa Bárbara, chamado no 

município de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).  

 

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

(primeiro passo)  

 

Foram elencados os principais óbices enfrentados pela comunidade e 

visualizados pela UBS Vista Alegre, com possibilidades de enfrentamento 

mediante planos de intervenção claros e objetivos. Abaixo estão listados os 

problemas mais relevantes: 

● Contrarreferência ineficaz; 

● Número limitado de profissionais disponíveis para referenciamento; 

● Ausência de unidades intermediárias entre UBS e o Pronto Socorro; 

● Ausência de laboratório próprio; 

● Grande demanda x Número de servidores; 

● Sistema para registro das consultas com funcionamento inadequado; 

● Vulnerabilidade social; 

● Alto índice de desemprego; 

● Violência/ Tráfico de drogas; 

● Gravidez na adolescência/ não-planejada; 

● Dependência química (tabaco e outras drogas); 

● Parasitose intestinal, principalmente, crianças; 

● DST; 

● Tuberculose; 

● Grande número de usuários de benzodiazepínicos ou ansiolíticos. 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Quadro 8 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Vista Alegre, Unidade 

Básica de Saúde São Bernardo, município de Santa Bárbara, estado de Minas 

Gerais, 2019. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento**

* 

Seleção/ 
Priorização**** 

Vulnerabilidade 
social 

Alta 6 Parcial 4 

Violência Alta 6 Fora 5 

Gravidez não 
planejada 

Alta 6 Total 1 

Dependência 
química 

Alta 6 Parcial 3 

DST Alta 6 Total 2 

    Fonte: o autor, 2019. 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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 JUSTIFICATIVA 

 

A Adolescência é definida como a fase de indivíduos com idade entre 10 

e 19 anos de idade. Na minha área de atuação estes correspondem a 679 

pessoas, ou seja, 24% da população. Desse percentual, aproximadamente, 50% 

são do sexo feminino. Um fenômeno social importante que acomete essa parcela 

da população é a gravidez não planejada.  

Durante o tempo de trabalho na ESF, deparei-me com gestantes 

adolescentes que não haviam planejado aquela gestação. Em alguns casos as 

pacientes utilizavam algum tipo de método contraceptivo hormonal e em outros 

não utilizam nenhum. Em ambas as situações mantinham atividade sexual sem 

o uso de preservativo, estando expostas a diversas doenças sexualmente 

transmissíveis, não possuindo conhecimento adequado sobre o tema ou suporte 

para tirarem suas dúvidas.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 2014) a gestação nesta faixa etária é uma condição que eleva a 

prevalência de complicações maternas, fetais e neonatais, além de agravar 

problemas socioeconômicos existentes.  

O prognóstico de uma gestação nessa faixa etária está diretamente 

relacionado ao grau de assistência médica e social oferecido a essas gestantes 

(BOUZAS e MIRANDA, 2004; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019). 

Além disso, conhecimentos sobre autocuidado e sexualidade podem interferir 

positivamente nessas trajetórias, capacitando essas pacientes a realizarem 

escolhas conscientes e serem autoras das suas próprias histórias. 

O Vista Alegre é um bairro com 2551 habitantes, localizado na periferia de 

Santa Bárbara. Parte da comunidade vive em situação de extrema 

vulnerabilidade social. É alto o índice de violência e o tráfico de drogas é uma 

realidade nesta área. Conhecendo a existência de uma correlação entre gravidez 

na adolescência e baixos índices de escolaridade e renda, com maior prevalência 

entre meninas pobres, negras e/ou indígenas e com menor escolaridades 

(SANTOS, 2017) esse Plano de Intervenção foi pensado. 
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A Sociedade Brasileira de Pediatria (2019, p.5) em Diretriz para Prevenção 

de Gravidez na Adolescência, destaca que 

 

Um dos mais importantes fatores de prevenção é a educação, 
fato indubitável para a saúde plena, tanto individual quanto 
coletiva. Nesse sentido, é importante considerar a educação 
abordando sexualidade e saúde reprodutiva, tanto no meio 
familiar quanto na escola, com abordagem científica, e nos 
programas de promoção à saúde. Não apenas quanto aos 
eventos biológicos, mas em relação ao convívio de respeito entre 
meninos e meninas, atividades sexuais com responsabilidade e 
proteção – métodos contraceptivos - principalmente durante a 
adolescência.  

 

Sendo assim, o tema para elaboração deste Plano de Intervenção foi 

decidido após a gravidez não planejada na adolescência ser considerada como 

problema prioritário no bairro Vista Alegre, Santa Bárbara – Monas Gerais, local de 

extrema vulnerabilidade social e negligência com a população adolescente. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção visando a promoção de saúde e cuidados com 

a população-alvo, com foco na conscientização das usuárias quanto contracepção, 

planejamento familiar, comportamentos de risco, criando um vínculo forte e 

duradouro entre UBS e adolescentes. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Elaborar palestras que abordem métodos contraceptivos e planejamento familiar 

mensalmente na ESF, além de oficinas de empoderamento feminino.  

Criar grupos operativos para as gestantes adolescentes, assim como com as 

mães adolescentes.  

Criar parcerias com as escolas do bairro visando maior engajamento e imersão 

dos adolescentes no tema. 
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4 METODOLOGIA 

 

Primeiramente, foi realizado o diagnóstico situacional para identificar os 

problemas relativos à comunidade adstrita à ESF Vista Alegre, por meio do 

método de estimativa rápida. Os dados foram coletados das seguintes fontes: 

registros da unidade básica de saúde e de fontes secundárias como Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e observação ativa da população. Foi 

consultado os bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e documentos de 

órgãos públicos (ministérios, secretarias etc.). 

Para a definição das palavras-chave e keyboards utilizaram-se os 

Descritores em Ciências da Saúde (BRASIL. Ministério da Saúde. Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS). Brasília, [online] 2017. Disponível em: 

http://decs.bvs.br/). Foram utilizados os seguintes descritores: Gravidez na 

Adolescência, Gravidez não Desejada, Educação em saúde, Promoção de 

Saúde. 

Posteriormente à realização do diagnóstico situacional e revisão de 

literatura foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para estimativa 

rápida dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós 

críticos e das ações, de acordo com: CAMPOS, F.C.C.; FARIA H. P.; SANTOS, 

M. A. Planejamento, avaliação e programação das ações em saúde. Belo 

Horizonte: Nescon/UFMG, 2018. Disponível 

em:https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-

planejamento-avaliacao-saude.pdf). 

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação 

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

metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA, E. J.; 

VASCONCELOS, M.; SOUZA, S. L. Iniciação à metodologia: Trabalho de 

Conclusão de Curso. Belo Horizonte: Nescon /UFMG, 2017. Disponível em: 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/Modulo_Iniciacao-

Metodologia_TCC.pdf).  

http://decs.bvs.br/
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/Modulo_Iniciacao-Metodologia_TCC.pdf
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/Modulo_Iniciacao-Metodologia_TCC.pdf
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/Modulo_Iniciacao-Metodologia_TCC.pdf
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/Modulo_Iniciacao-Metodologia_TCC.pdf
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5 REVISÃO  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define adolescência como 

período da vida que inicia aos 10 anos e termina aos 19 anos completos. No 

Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que a taxa de nascidos vivos para 

cada adolescente entre 15-19 anos está em 56,4/1000. A região com mais filhos 

de mães adolescentes é o Nordeste (180.072 – 32%), seguido da região Sudeste 

(179.213 – 32%), região Norte em terceiro lugar com 81.427 (14%), seguido da 

região Sul (62.475 – 11%) e Centro Oeste (43.342 – 8%) (BRASIL, 2017a).  

Embora a gravidez na adolescência tenha apresentado uma queda de 

17% no Brasil segundo dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 

do Ministério da Saúde (2004 a 2015), relatório publicado pela OMS em 2018, 

aponta a América Latina e Caribe como as localidades que apresentaram a 

diminuição mais lenta desses números em todas as regiões do mundo 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2016).  

Duas linhas de pensamento podem ser encontradas na literatura sobre 

gravidez na adolescência, uma delas a concebe como problema social e outra a 

define como fenômeno social (SANTOS et al., 2017; UNICEF, 2018). A gravidez 

como problema social é focada na vulnerabilidade e nos riscos que giram em 

torno dessa gestação. Sabe-se que a gestação nessa faixa etária cursa com 

maior frequência de intercorrências médicas, como anemia, desnutrição, 

hipertensão, eclampsia, pré-eclâmpsia, desproporção céfalo-pélvica, trabalho de 

parto prematuro e depressão pós-parto. Além disso, essas gestantes, em sua 

grande maioria, vivem em situações de pobreza e vulnerabilidade social, 

abandonam os estudos, acabam por serem inseridas precocemente no mercado 

de trabalho ou por ficarem desempregadas e sem perspectivas de vida (BOUZAS 

e MIRANDA, 2004; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019).  

Já a outra linha de pensamento, que define a gestação como fenômeno 

social, propõe que o ponto de vista das adolescentes deve ser levado em conta, 

uma vez que elas possuem trajetórias de vida distintas, e, consequentemente, a 

gravidez pode possuir sentidos diversos. A modernidade trouxe novas 

concepções sobre adolescência e nessa nova concepção, a gestação significa 

desvio de percurso e mudança na trajetória de vida. 
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Existem quatro tipos de ocorrência dessas gestações:  

● Gravidez não planejada: adolescentes assumem o risco de uma gravidez, 

impulsionados pelo desejo sexual.  

● Gravidez desejada: adolescentes possuem desejo manifesto de 

engravidar. 

● Gravidez estratégica: pode ser planejada ou não. Está envolvida com a 

possibilidade de mudança de status social. Pode estar relacionada com 

diversos fatores, entre eles: sair de casa, casamento, assumir status de 

mãe e garantir mais respeito e autoridade. 

● Gravidez gerada por violência sexual: a violência sexual já representa um 

grande impacto sobre a vida da adolescente, tanto física quanto 

psicológica, e uma gestação nessas condições pode potencializar esses 

efeitos. 

 

Sobre a gravidez não planejada, Santos et al., (2017) traz que nessas 

situações ocorre um processo inconsciente ou consciente de desequilíbrio entre 

o desejo sexual e os riscos de engravidar. Os adolescentes terminam por correr 

o risco, mas torcem para não engravidarem.  

Isso ainda ocorre porque adolescentes possuem obstáculos para viverem 

a sua sexualidade de maneira protegida, uma vez que essa questão ainda é 

cercada por tabus morais ou religiosos, o que concede ao tema um caráter 

proibitivo, restringindo também o acesso a métodos contraceptivos. Além disso, 

eles possuem pouco conhecimento sobre o funcionamento do seu próprio corpo 

e educação sexual. Por fim, muitos profissionais de saúde apresentam 

dificuldade em lidar com o tema, ainda há famílias que não abordam o assunto 

com seus filhos e escolas que também não estão adequadamente preparadas 

para discutir sobre isso. 

Com base nisso, a prevenção da gestação não planejada na adolescência 

envolve engajamento multisetorial (governo, unidade de saúde, núcleo familiar) 

e multidisciplinar (médico, enfermeiro, psicólogo, agentes comunitários de saúde, 

entre outros.  
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Desse modo, a vivência de gestação não intencional entre a população 

adolescente demanda de uma necessidade de visão holística sobre o ser 

humano e não somente acerca do fato isolado (UNICEF, 2018).  

Ações de política pública como campanhas sobre os direitos sexuais 

reprodutivos, educação para saúde sexual nas escolas, as políticas de 

planejamento familiar, a distribuição de preservativos e anticoncepcionais são 

fundamentais para esse objetivo, mas não são suficientes. 

Além das ações de política pública, espaços de diálogo e acolhimento se 

fazem essenciais nesse processo, para que assim os adolescentes possam 

expressar suas dúvidas e angústias sobre saúde sexual e reprodutiva de maneira 

segura.  

Os profissionais de saúde nesse contexto possuem papel importante na 

quebra das barreiras e construção de um vínculo forte e sólido com os 

adolescentes, de maneira individualizada e que se adequem as suas realidades. 

Especialmente em locais de maior vulnerabilidade, há uma necessidade do 

desenvolvimento de práticas de saúde que ofereçam autonomia para o 

adolescente e a possibilidade de construir o seu projeto de vida (SENA FILHA; 

CASTANHA, 2014), o que reforça a importância desse Plano de Intervenção. 

Por fim, a necessidade de envolver também os meninos nesses projetos 

é um consenso (SANTOS et al., 2017). É necessário desconstruir o conceito de 

masculinidade tóxica e incentivar afeto e responsabilidade desses adolescentes 

tanto quanto desenvolver o empoderamento das meninas e, por isso, eles 

também fazem parte desse projeto. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “ Gravidez Não Planejada 

na Adolescência”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado ( FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O prognóstico de uma gestação nessa faixa etária está diretamente 

relacionado ao grau de assistência médica e social oferecido a essas meninas. 

Nem toda gravidez na adolescência é de alto risco obstétrico. Estudos relacionam 

gravidez na adolescência com maior incidência de doença hipertensiva da 

gravidez, prematuridade e baixo peso, entre outras alterações. O risco 

gestacional está relacionado a aspectos clínicos, obstétricos, culturais e 

socioeconômicos, sendo de natureza multifatorial.  

Nesses meses de trabalho na UBS acompanhei no pré-natal diversas 

adolescentes na faixa de idade entre 15 e 19 anos. No meu primeiro contato com 

todas elas, a gravidez já havia sido aceita, mesmo que não planejada. Em alguns 

casos as adolescentes utilizavam algum tipo de método contraceptivo hormonal 

e em outros não utilizam nenhum, em ambas as situações elas mantinham 

atividade sexual sem o uso de preservativo, estando expostas a diversas 

doenças sexualmente transmissíveis.  

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

O que consigo perceber durante as consultas e conversas é que, muitas 

vezes, elas não dimensionam a importância da gestação até o nascimento dos 

seus filhos. Muitas delas interromperam os estudos durante a gestação e, as que 

não interromperam durante, irão interromper após o nascimento. Essas 

adolescentes possuem chances baixíssimas de retomarem os estudos.  

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/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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Além disso, elas estão sempre desacompanhadas ou acompanhadas por 

alguma amiga. Apenas uma das minhas pacientes comparecia ao pré-natal 

acompanhada pela mãe. Os parceiros nunca estão presentes. Por fim, 

conhecendo a comunidade e o contexto em que estamos inseridos, essas 

pacientes ficam ainda mais vulneráveis socialmente e expostas à violência, seja 

ela doméstica, física, psicológica. Ainda sobre a vulnerabilidade, elas também 

ficam mais susceptíveis ao abuso de álcool e outras drogas como escape das 

condições sociais em que vivem. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Os nós críticos a serem enfrentados na solução do problema serão: 

 

● Pouca informação por parte dos adolescentes (Conscientização da 

importância do uso do preservativo; Falta de orientação/ entendimento 

sobre métodos contraceptivos; Instituir métodos contraceptivos eficazes; 

Escola possui projetos ou disciplina de educação sexual?); 

● Vulnerabilidade social; Falta de projeto de vida e expectativas de futuro 

das pacientes; 

● Falta de apoio familiar/parceiro; Parceiro ausente na UBS; 

● Processo de trabalho da equipe inadequado para enfrentar o problema; 

● Ausência de projetos de promoção de saúde sexual; 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

Quadro 9 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Gravidez não 

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

da Família Vista Alegre, do município Santa Bárbara, estado de MG. 

Nó crítico 1 Pouca informação por parte dos adolescentes. 

Operação 

(Operações) 

Selecionar público-alvo; entrar em contato com as escolas e 
definir parcerias e projetos; instituir reuniões 
informativas/grupos operativos; estabelecer métodos 
contraceptivos eficazes. 

Projeto  Educação sexual 
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Resultados 

esperados 

Implementação de ação de promoção de saúde e educação 
sexual no bairro Vista Alegre. 

Produtos 
esperados 

 Instituição de grupos operativos quinzenais; projetos na 
escola que continuem a educação sexual; avaliação 
ginecológica.  

Recursos 

Necessários 

Estrutural: profissionais disponíveis e engajados; 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema; 

Financeiro: impressão de material educativo, fornecimento 
de DIU; 

Político: mobilização e compromisso social; Apoio da SMS. 

Recursos críticos Estrutural: contato e apoio dos médicos ginecologistas; 

Cognitivo: não se aplica 

Financeiro: formas para arrecadação de dinheiro para 
viabilização do projeto 

Político: permanência das pacientes no projeto; apoio do 
gestor local. 

Controle dos recursos 
críticos 

Favorável, uma vez que esse é um problema de saúde pública 
que traz impacto a diversas gerações. 

Ações 
estratégicas 

Divulgação do projeto para ESF e comunidade 

Prazo 2 meses 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Enfermeira e os ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Enfermeira e os ACS 

   Fonte: o autor (2020). 
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Quadro 10 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Gravidez 
não planejada na Adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família Vista Alegre, do município Santa Bárbara, estado de MG. 

Nó crítico 2 
Vulnerabilidade social; falta de projeto de vida e 
expectativas de futuro das pacientes. 

Operação (operações)   Identificação das vulnerabilidades; contato com 
psicólogo do NASF e formação de grupos de apoio; 
formulação de projetos/oficinas de empoderamento e 
protagonismo da própria vida, autocuidado e autonomia.  
Grupos com as gestantes adolescentes. 

Projeto  Força feminina 

Resultados esperados Fortalecimento das pacientes; 

Produtos esperados Estabelecimento de grupos de apoio permanentes com 
reuniões mensais na UBS. 

Recursos necessários Estrutural: espaço disponível e profissionais 
qualificados; 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema; 

Financeiro: impressão de cartazes, materiais 
necessários para o desenvolvimento das oficinas 

Político: mobilização social 

Recursos críticos Estrutural: disponibilidade do psicólogo do NASF. 

Cognitivo: não se aplica 

Político: adesão da população. 

Financeiro: não se aplica 

Controle dos recursos 
críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Divulgar para população buscando engajamento e 
visibilidade do projeto em longo prazo. 

Prazo 3 meses 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das 
ações 

Enfermeira e os ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Enfermeira e os ACS 

   Fonte: o autor (2020). 
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Quadro 11 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Gravidez 
não planejada na Adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família Vista Alegre, do município Santa Bárbara, estado de MG. 

Nó crítico 3 
Falta de apoio familiar/parceiro; Parceiro ausente na 

UBS. 

Operação (operações)  Identificar os parceiros/rede de apoio das gestantes; 
palestras/grupos operativos com os adolescentes do 
sexo masculino; palestras/grupos operativos com os 
familiares.  

Projeto  A UBS é de todos 

Resultados esperados Participação dos parceiros durante as consultas de pré-
natal; adolescentes mais conscientes sobre educação 
sexual e responsáveis. 

Produtos esperados  Reuniões mensais sobre saúde sexual e reprodutiva 
abertas a toda a comunidade, com foco nos 
adolescentes. 

Recursos necessários Estrutural: espaço e profissionais capacitados e 
disponíveis; 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema; 

Financeiro: impressão de cartazes e folders 
informativos; 

Político: mobilização social e apoio da SMS 

Recursos críticos Estrutural: já disponível 

Cognitivo: não se aplica 

Político: adesão da população 

Financeiro: não se aplica 

Controle dos recursos 
críticos 

Favorável. 

Ações estratégicas Ampla divulgação. Convite da população interessada. 

Prazo 1 mês 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das 
ações 

Enfermeira e os ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Enfermeira 

Fonte: o autor (2020). 
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Quadro 12 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Gravidez não 

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

da Família Vista Alegre, do município Santa Bárbara, estado de MG. 

Nó crítico 4 
Processo de trabalho da Equipe inadequado para 
enfrentar o problema; Ausência de projetos de promoção 
de saúde sexual. 

Operação (operações)   Discussão do tema com a ESF e outros profissionais; 
Planejamento e formação de projetos de saúde sexual e 
reprodutiva para a comunidade. 

Projeto  Saúde sexual ao alcance de todos 

Resultados esperados ESF capacitada e preparada para lidar com as questões 
desse tema; Criação de projeto de saúde sexual e 
reprodutiva permanente. 

Produtos esperados Redução do número de gestações na adolescência a 
longo prazo; projeto de saúde sexual e reprodutiva sólido.   

Recursos necessários Estrutural: profissionais capacitados 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema 

Financeiro: não se aplica 

Político: adesão dos profissionais e SMS 

Recursos críticos Estrutural: já disponível 

Cognitivo: não se aplica 

Político: adesão 

Financeiro: não se aplica 

Controle dos recursos 
críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Reuniões de equipe, divulgação do projeto 

Prazo 1 mês 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

 Enfermeira responsável  

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Enfermeira 

Fonte: o autor (2020). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gravidez e a maternidade possuem grande impacto na vida de qualquer 

mulher, especialmente quando ocorre na adolescência, ainda mais significativo 

quando são experienciadas em um local de vulnerabilidade social. Nessa 

situação, o sentimento de ter um filho se mistura com o desafio de permanecer 

estudando, ter o apoio familiar e do parceiro e seguir seu processo de 

desenvolvimento e amadurecimento em busca de conquistar a autonomia 

emocional e financeira necessárias para serem donas das suas próprias vidas. 

A ESF Vista Alegre, em Santa Bárbara – Minas Gerais, possui diversas 

adolescentes que vivenciaram/vivenciam essa situação. Por isso, tendo em vista 

os atributos da APS, principalmente os de acesso, longitudinalidade, 

integralidade, orientação familiar, orientação comunitária e a competência 

cultural, esse plano de intervenção para prevenção da gravidez não planejada na 

adolescência foi estruturado. 

Os gestores conhecem essa realidade e sabem da necessidade de 

intervenções eficientes nesse sentido. Assim como toda a ESF que, além disso, 

também reconhece o papel fundamental que as atividades multidisciplinares 

desenvolvidas pela escola e pelos profissionais da UBS possuem na elevação do 

nível de conhecimento da comunidade. Lembrando que as limitações existentes 

nessa abordagem, como a falta de treinamento e os tabus que envolvem o tema, 

também devem ser trabalhadas. 

Por fim, a maioria dos adolescentes, reconhece a falta de informações e 

negligência com a própria saúde, além da importância de uma rede de apoio, 

estando dispostos a ajudar a colocar o plano de intervenção em prática. 
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