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RESUMO 
 
 

A gravidez na adolescência envolve um contexto complexo, que perpassa por riscos 
iminentes para o binômio mãe e bebê.  Por ano, em torno de 18% dos brasileiros 
que nascem, são filhos de mães adolescentes. Essa alta taxa de gravidez precoce 
na adolescência também é uma realidade na população assistida pela equipe de 
Saúde Giru, no município de Joaíma/Minas Gerais. Buscando minimizar os impactos 
longevos que a gravidez precoce provoca na jovem mãe e no bebê, este trabalho 
teve como objetivo elaborar um projeto de intervenção para desenvolver ações 
estratégicas voltadas a prevenção da gravidez precoce e indesejada na 
adolescência junto à comunidade assistida pela equipe de saúde da Unidade Básica 
de Saúde Giru, Joaíma/MG. Como metodologia para a construção desse projeto 
utilizou-se o método da Estimativa Rápida para priorização do problema a ser 
trabalhado juntamente com planejamento estratégico situacional que direcionou o 
passo a passo para alcance do objetivo proposto. Foi também realizada uma revisão 
narrativa de literatura utilizando Manuais do Ministério da Saúde datados entre 2010 
até a presente data (2020), e também as bases de dados como biblioteca virtual de 
saúde; Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e sites da Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Espera-se que com a efetiva implementação desse projeto de 
intervenção haja redução de 100% dos casos de adolescentes grávidas na 
população do território. Além disso, espera-se que a equipe de Saúde seja treinada 
de forma eficiente para que fique bem informada, orientada e capacitada no 
desenvolvimento de ações para o combate a gravidez indesejada na adolescência.    
 
Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Adolescente. Equipe de assistência ao 
paciente. Atenção Primária de saúde. Educação em saúde.  
 



 

  

ABSTRACT 
 
 

Adolescent pregnancy involves a complex context that involves imminent risks for the 
mother and baby binomial. Every year, around 18% of Brazilians who are born, are 
the children of teenage mothers. This high rate of early adolescent pregnancy is also 
a reality in the population assisted by the Giru Health team, in the municipality of 
Joaíma / Minas Gerais. Seeking to minimize the long-term impacts that early 
pregnancy causes on the young mother and baby, this work aimed to develop an 
intervention project to develop strategic actions aimed at preventing early and 
unwanted pregnancies in adolescence in the community assisted by the health team 
of the Basic Health Unit Giru, Joaíma / MG. As a methodology for the construction of 
this project, the Rapid Estimation method was used to prioritize the problem to be 
worked together with strategic situational planning that guided the step by step to 
achieve the proposed objective. A narrative literature review was also carried out 
using Manuals from the Ministry of Health dated between 2010 to the present date 
(2020), and also the databases as a virtual health library; Scientific Eletronic Library 
Online (SciELO) and World Health Organization (WHO) websites.It is expected that 
with the effective implementation of this intervention project, there will be a 100% 
reduction in cases of pregnant adolescents in the population of the territory. In 
addition, the Health team is expected to be trained efficiently so that it is well 
informed, oriented and qualified in the development of actions to combat unwanted 
teenage pregnancies. 
 
 
Keywords: Pregnancy in Adolescence. Adolescent. Patient care team. Primary 
health care  Health Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

A cidade de Joaíma está localizada na região nordeste de Minas Gerais e encontra-

se distante 758,3 km da capital do estado, Belo Horizonte. Pertence à mesorregião 

do Vale do Jequitinhonha e à microrregião de Almenara. A área total do município é 

1672,68 km², sendo que a cidade possui uma extensa área rural, de difícil acesso. 

Os principais rios que banham a cidade são: Ribeirão Anta Podre e Rio São Miguel 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA, 2017).   

 

Entre 2000 e 2010, a população de Joaíma cresceu a uma taxa média anual de 

0,26%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa 

de urbanização do município passou de 70,48% para 68,76% e de acordo com 

último Plano Municipal, realizado em 2017, a cidade se encontrava naquele ano com 

15.634 habitantes, sendo que aproximadamente 70% da população eram 

residentes/domiciliados na zona urbana e 30% na zona rural. Do total de habitantes 

7.697 são do sexo masculino e 7.937 do sexo feminino (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JOAIMA, 2017).   

 

Quanto ao esgotamento sanitário adequado, segundo o último censo realizado em 

2010, era de 59,9%, a arborização de vias públicas 89,4% e a urbanização de vias 

públicas de 3,5%; em 2019 registrou-se que bioma predominante no município de 

Joaíma era de Mata Atlântica (BRASIL, 2019). 

 

A base da economia da cidade é voltada para atividades do comércio local, 

agricultura, pecuária e recebimento de benefícios do Governo Federal como bolsa 

família e aposentadoria (BRASIL, 2019). 

 

 As atividades de lazer são predominantemente programas que envolvem a natureza 

como: passeios em rios e cachoeiras ou programas típicos de cidade de interior 

como por exemplo, encontros na praça municipal e festas típicas culturais da cidade.  
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No que se refere à educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) nos anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) de 2017 foi de 6,0 e 

nos anos finais desse mesmo nível de ensino fundamental, foi de 4,4. Registrou-se 

em 2018 um total de 2.221 matrículas no ensino fundamental com 134 docentes 

disponíveis para ministrar aulas nas 15 escolas do município; já no ensino médio 

também em 2018, foram 675 matriculas e 44 docentes para esse nível de ensino 

(BRASIL, 2019). 

 

Importante registrar que Joaíma apresenta em seu conjunto, 23 comunidades ou 

adensamentos populacionais rurais, sendo a maior a Comunidade Diamantina com 

aproximadamente 436 habitantes seguida pela Comunidade Pedra da Camisa com 

400 habitantes e São Miguel com 280 habitantes.  

 

As comunidades são: Água limpa, Alagoas, Água quente/Rocinha, Barreirinho, Barro 

Branco/Aliança, Boa vista, Brejauba, Córrego de Santana, Córrego do Rela, 

Convém, Diamantina, Jardineira, Marianos (PS), Mumbuca, Pedra da camisa, 

Quarteirão, Queixada /Chapada, Santa Rosa, Santa Helena, Santa Luzia/Rocinha, 

São Miguel e Giru.  

 

A Comunidade mais distante da sede é a Pedra da Camisa a 75 Km, seguida pela 

Comunidade do Rela e Água Limpa com 68 Km. A comunidade mais próxima a sede 

é Comunidade do Barro Branco a 25 km da sede. Todas as estradas de acesso às 

comunidades rurais não são pavimentadas, possuem muitos buracos, valetas e 

outros problemas de acesso. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

 A Atenção Básica preconizada pelo modelo de atenção do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é o primeiro nível de atenção à saúde, e se caracteriza por um conjunto de 

ações no âmbito individual e coletivo. Esse modelo abrange a promoção e a 

proteção à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Com o objetivo de 

desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde 

das coletividades.  
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Em Joaíma, devido às deficiências na assistência em vários níveis, atingindo em 

especial a população de baixa renda, há muitas falhas no sistema municipal de 

saúde, e não se faz cumprir na íntegra, o modelo de atenção proposto pelo SUS.  

 

De qualquer forma, considerando que a Atenção Básica é a porta de entrada do 

usuário no sistema de saúde, o município tem se preocupado em estruturar esse 

nível de atenção, e vem dando ênfase na educação continuada em saúde, 

capacitação, qualificação dos trabalhadores e gestão no quesito do cuidado, com 

foco no planejamento, monitoramento, avaliação; promovendo e apoiando iniciativas 

consideradas inovadoras.  

 

No que diz respeito aos serviços básicos de saúde propriamente ditos, encontram-se 

distribuídos da seguinte maneira:  

- Atenção Primária à Saúde: seis unidades básicas de saúde, sendo quatro na zona 

urbana e duas na zona rural.  O sistema de referência e contrarreferência nos níveis 

de atenção é frágil e necessita ser reorganizado.   

- Um setor de Vigilância Sanitária. 

- Uma farmácia básica. Salienta-se, no entanto, que frequentemente os 

medicamentos de uso regular como anti-hipertensivos, têm faltado.  

 

A população conta ainda com um laboratório de análises clinicas. Porém, esse é um 

setor que merece atenção especial dos gestores públicos de saúde, visto que está 

muito aquém da necessidade da população.  Como fragilidade desse setor cita-se o 

fato dos agendamentos de exames básicos para controle de pacientes diabéticos 

demorarem cerca de cinco meses para serem marcados.  

 

- Pontos de Atenção à Saúde Secundários: parcerias com os municípios de Itaobim 

e Almenara. 

 

- Pontos de Atenção à Saúde Terciários:  não há hospital em Joaíma. O município 

conta também com as parcerias com os municípios de Teófilo Otoni, Governador 

Valadares e Belo Horizonte. 
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- Sistemas de Apoio: Consórcios Intermunicipais funcionam como um Sistema de 

Apoio Diagnóstico e Terapêutico. Cita-se o Centro Estadual de Atenção 

Especializada (CEAE) de Jequitinhonha/MG que oferta serviços de atenção 

especializada ambulatorial a crianças e gestantes de risco, câncer de mama e de 

colo uterino, além de usuários com hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes 

mellitus (DM) e doença renal crônica (DRC).  

 

- Os dados da saúde do município são registrados nos sistemas de informação de 

mortalidade (SIM), nascidos vivos (SINASC), agravos de notificação compulsória 

(SINAN), informações ambulatoriais do SUS (SIA-SUS), informações hospitalares do 

SUS (SIH SUS) e atenção básica (SIAB). 

 

- Sistemas Logísticos: no município há uma dificuldade em relação ao transporte em 

saúde, pois a demanda da população é bem maior do que a oferta de meios de 

locomoção para a realização de consultas e/ou exames. 

 

O município conta ainda com o SAMU, responsável pelos atendimentos pré-

hospitalares e transportes em casos de Urgência e Emergência. Em casos mais 

críticos encaminhamos os pacientes para Almenara – MG. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

A equipe de saúde assiste à população de 10 comunidades: Brejaubas, Santa Maria, 

São Miguel, Alagoas, Rela, Água Limpa, Pedra da Camisa, Mumbuca, Córrego 

Santana e Boa Vista, divididas em seis microáreas.  

 

Essas comunidades localizam-se na zona rural e a população tem hábitos 

característicos desse tipo de área.  São assistidos aproximadamente cerca de 5000 

usuários, com a média 1200 famílias no território. A demanda gerada para a 

assistência dessa população é considerada alta para apenas uma equipe de saúde, 

o que por vezes acarreta em sobrecarga de trabalho.  

 

Na zona urbana de Joaíma há escolas, creches, associações de moradores entre 

outros. Contudo, na região rural não a infraestrutura adequada e deixa muito a 
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desejar no que diz respeito a qualidade de vida dos moradores e serviços públicos 

oferecidos pelo município. Há energia elétrica nas casas, porém, não há 

saneamento básico (utilizam sumidouro/fossa) e o lixo é queimado ou enterrado. 

Não há muitas opções de lazer, a não ser bares, campos de futebol, e igrejas.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Giru 

 

A Unidade de Saúde Giru foi inaugurada há cerca de cinco anos, em um prédio de 

alvenaria. Funciona 8h por dia sendo de segunda a sexta-feira no período de 07:00 

às 11:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas.  Em casos de Urgência e Emergência 

durante o horário de almoço e à noite, as técnicas de enfermagem fazem 

revezamento para providências, uma vez que a UBS está localizada a 30 km de 

Joaíma. 

 

O local possui uma recepção pequena e, por isso, não existe espaço nem cadeiras 

para todos os usuários, e muita gente tem que aguardar o atendimento em pé. Essa 

situação deixa a população insatisfeita, pois causa tumulto durante a seleção da 

ordem de atendimento.  

 

A sala de vacina também é bem apertada, mas atende a demanda da população. 

Possui uma sala de curativos que é inadequada, pois é extremamente pequena, 

causando difícil locomoção do médico, técnico de enfermagem e paciente, durante 

os atendimentos. 

 

Existe um consultório Médico com banheiro e ar condicionado, que atende de forma 

satisfatória a demanda de consultas. O consultório de enfermagem tem banheiro 

anexo e é onde são realizadas as consultas de enfermagem e a coleta de exames 

preventivos. O consultório odontológico, embora seja compreendido pela secretaria 

municipal de saúde como ambiente adaptado para o atendimento, não oferece 

condições para uma assistência de qualidade, pois, as condições são insalubres 

devido a existência de mofo e armários velhos com presença frequente de baratas. 

Conta ainda com uma sala para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Possui 

também uma sala para observação de pacientes contendo duas macas. Ainda se 
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registra a existência de uma copa e banheiro anexos. Não existe sala para reuniões 

e nem espaços para realização dos grupos operativos.  

 

Como material disponível para materiais para atendimentos a UBS disponibiliza: 

mesa ginecológica, glicosímetro, nebulizador, instrumental cirúrgico para suturas e 

curativos.  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Giru, da Unidade Básica de Saúde Giru 

 

A equipe de saúde da UBS Giru é formada por uma enfermeira, um dentista, um 

técnico de saúde bucal, sete ACS, duas técnicas de enfermagem, uma 

recepcionista, um segurança/guarda e uma médica.  

 

A gestão de saúde fornece transporte diário da equipe de saúde, para ações de 

referência, contrarreferência e encaminhamentos de pacientes. Contudo, nem 

sempre há transporte disponível e, quando o transporte não está disponível, a 

equipe precisa parar o trabalho e aguardar o posicionamento do secretário da 

saúde.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Giru 

 

A Unidade de Saúde Giru tem vinculada a ela somente uma equipe de saúde que 

conforme apresentado anteriormente é multiprofissional, porém, fica sempre 

sobrecarregada pela grande demanda assistencial.  

 

Os atendimentos são feitos de segunda a quinta. Na segunda e quarta feiras são 

realizadas consultas/atendimentos de manhã e tarde, sendo 10 agendados e cinco 

demandas espontâneas. Na quarta – feira a tarde faz-se também a renovação de 

receita, com média de 30 atendimentos.  Na Terça-feira são realizadas as consultas 

de pré-natal de manhã e à tarde, sendo feito de 12 a 15 consultas entre agendadas 

e de demandas espontânea.  

 

Na quinta feira são realizadas quatro visitas domiciliares na parte da manhã e sete 

consultas/ atendimentos agendados a tarde, e eventual espaço para demanda 
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espontânea. A sexta-feira é a folga médica. Salienta-se que a enfermeira da unidade 

de saúde não faz consultas, somente visita; além disso, não realiza triagem ou pré-

natal.  

 

As atuações externas dos ACS e da equipe ocorrem principalmente nas residências 

e na mobilização das comunidades, caracterizando-se como porta de entrada de um 

sistema hierarquizado e regionalizado. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Giru 

 

Os atendimentos estão focados nas atividades de demanda espontânea. Como 

médica responsável pela equipe de saúde Giru, tenho tentado realizar um 

atendimento programado como: pré-natal, puericultura, atendimento a pessoas com 

HAS e/ou com DM. 

 

 As visitas domiciliares são agendadas pela enfermeira e são realizadas pela 

médica, enfermeira e ACS em dias estabelecidos em agenda da Unidade, 

geralmente as quintas feiras. Muitas vezes quando a demanda é menor de 

agendamentos também ocupamos os espaços com esses tipos de atendimentos 

domiciliares. Nestes atendimentos identificamos as condições de saúde do usuário, 

a presença de lesões por pressão, o peso (se possível) e a necessidade de 

fisioterapia. Verificamos ainda a existência de iatrogenia medicamentosa, doses dos 

medicamentos em uso; observamos o ambiente que o acamado se encontra e o 

perfil do cuidador. Além disso, repassamos diversas orientações ao paciente, família 

e cuidadores. Também orientamos os ACS quanto as formas particularizadas de 

acompanhamento, conforme o estado de saúde do paciente.  

 

A equipe de saúde tem proposto algumas atividades de preservação da saúde, 

como por exemplo, caminhadas comunitárias, mas a população adere muito pouco. 

Também não tem sido possível realizar grupos operativos com usuários com HAS e 

DM e planejamento familiar, pois não existe local adequado para realização dessas 

atividades. O salão paroquial poderia ser utilizado, contudo, a igreja cobra aluguel e 

o município não dispõe de recursos.  
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Embora a equipe de saúde reconheça a importância das reuniões entre seus 

integrantes para discutirem todas as situações que envolvem a assistência aos 

usuários das áreas sob sua responsabilidade, este tem sido um ponto de ampla 

discussão. Até pouco tempo, não era rotina da Unidade Básica de Saúde (UBS) 

realizar essas reuniões, até porque a população é bastante resistente e critica o 

fechamento da UBS sem atendimento externo ao público para a realização da 

reunião interna. No entanto, há no momento, um esforço envidado da equipe no 

sentido de organizar essa atividade. Enquanto médica, integro a equipe há doze 

meses e o contexto de saúde da população e as condições de trabalho para 

assistência a essa população não são animadoras, e as perspectivas de mudanças 

e apoio da gestão pública têm sido ínfimas, tornando o trabalho desgastante. 

 

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

passo)  

 

Ao iniciar a abordagem sobre os problemas de saúde do território e da comunidade, 

importa mencionar que para tal, elegeu-se o método da estimativa rápida. Isso 

porque acredita-se que este método possa ser bastante eficiente na definição dos 

objetivos e metas e priorização dos Problemas. Foi também realizada uma reunião 

com a equipe de saúde para definição dos problemas prioritários para receberem a 

intervenção. Esse momento de discussão foi necessário, pois conforme salientado, o 

município de Joaíma/Minas Gerais é pequeno, e apresenta muitas fragilidades em 

todos os segmentos de saúde.   

 

A cidade de Joaíma apresenta problemas de infraestrutura como saneamento básico 

ineficaz (coleta de lixo, rede esgoto e água tratada), ruas sem calçamentos, falta de 

espaços públicos acessíveis (para lazer e prática de atividade física) que corroboram 

de forma direta para o surgimento de problemas de saúde.  

 

Em um levantamento junto à equipe de saúde sobre os principais problemas de 

saúde da comunidade da UBS Giru, o primeiro ponto a ser destacado que permeia 

toda a condição de saúde é que a população vive em condições de extrema 

pobreza. No entanto, essa situação vai além do alcance (governabilidade) da equipe 

de saúde, é um grave problema social e de difícil intervenção. Nesse sentido, optou-
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se por discutir temas mais específicos da saúde da população assistida que fossem 

passíveis de intervenção pela equipe, quais sejam:  usuários com HAS e ou DM não 

controlados, em especial por falta de adesão ao tratamento medicamentoso e 

dificuldade de aceitação de mudanças comportamentais de hábitos de vida; difícil 

acesso da população à UBS e adolescentes grávidas sem planejamento familiar 

prévio. Entre todos esses problemas, elegeu-se aquele que a equipe entendeu ter 

poder de intervenção com sucesso das ações estratégicas para minimizar o 

problema: índices crescentes de gravidez precoce e indesejada na adolescência. 

 

A gravidez indesejada na adolescência é um sério problema na região, considerado 

até mesmo de saúde pública. Infelizmente muitas jovens iniciam a vida sexual sem a 

devida orientação. E em virtude disso, muitas engravidam de modo indesejado 

causando-lhes problemas físicos, emocionais e sociais seríssimos.  

  

1.9 Priorização 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 Saúde Giru, Unidade Básica 
de Saúde Giru, município de Joaíma, estado de Minas Gerais 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção/ 
Priorização**** 

Índice crescente 
de Gravidez 
precoce e 
indesejada na 
adolescência 

8 Alta Parcial 1 

Dificuldades de 
mudanças 
comportamentais- 
Hábitos de vida 
pela população  

7 Alta Parcial 2 

Difícil acesso da 
população a UBS 

6 Alta Fora 3 

Dificuldade de 
Adesão ao 
tratamento 
(diabéticos e 
hipertensos) 

5 Alta Parcial 4 

Condições de 
extrema pobreza 

4 Alta Fora 5 

Fonte: própria autoria, 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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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

A gestação precoce e indesejada na adolescência a cada dia é uma condição de 

grande preocupação pelos distintos setores da sociedade. Tal problemática assinala 

a necessidade de uma atenção integral, com metas e objetivos bem classificados e 

estabelecidos, e também dirigidos com objetivo de atingir a um equilíbrio 

biopsicossocial das adolescentes e jovens grávidas.  

 

Importa mencionar que a equipe de saúde da UBS Giru tem observado um 

crescente número de adolescentes expostas a condição de gravidez precoce e 

indesejada. Neste cenário, a equipe entende que uma alternativa para contornar 

essa situação é trabalhar com ações preventivas e integrais dirigidas 

especificamente as adolescentes e jovens da comunidade assistidas pela equipe. 

São necessárias ações específicas visto que pessoas nessa faixa etária apresentam 

características biológicas e sociais muito peculiares e particulares. Para enfrentar 

esse processo de prevenção/assistência da gravidez na adolescência, não basta 

considerar que todas as adolescentes têm um padrão biológico maduro para 

reprodução e imaturo psicologicamente, socialmente e emocionalmente, é preciso 

entender e trabalhar o contexto no qual essas jovens estão inseridas.  

 

A realidade de vulnerabilidade social associada a outros fatores, favorece uma 

desestabilização emocional nas adolescentes, que pela própria condição da idade 

são psicologicamente instáveis. Essa condição propicia que muitos jovens iniciem 

uma atividade sexual precoce, baseada fundamentalmente, em relações 

passageiras, carentes de afeto e com constante troca de parceiros. Esses fatos 

favorecem a prática do sexo não seguro, com condutas sexuais de risco, que podem 

ter como consequência não só as infecções sexualmente transmissíveis, como 

também a gestação precoce e não desejada.  

 

Neste sentido, por se tratar de um tema importante que envolve todo contexto 

familiar e a sociedade em geral, e ainda ter sido verificado que a UBS Giru 

apresentou índice de gestação na adolescência maior que a média nacional, 

decidiu-se desenvolver esse projeto de intervenção com o propósito de poder 
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diminuir os números de jovens adolescentes grávidas e melhorar a qualidade de vida 

dessas pessoas e de todos ao seu redor.  
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 

 

Elaborar um projeto de intervenção para desenvolver ações estratégicas voltadas a 

prevenção da Gravidez precoce e indesejada na adolescência junto à comunidade 

assistida pela equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde Giru no município de 

Joaíma/MG. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Capacitar a equipe de saúde no que diz respeito a todo o contexto que 

envolve a condição de gravidez na adolescência;  

 Desenvolver ações de prevenção e combate a gravidez na adolescência e 

gravidez indesejada entre usuárias do território. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

O projeto de intervenção foi baseado na proposta metodológica do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) segundo textos da seção 1 do módulo de iniciação 

científica e seção 2 do módulo de Planejamento (CORRÊA; VASCONCELOS; 

SOUZA, 2017), além da seção 2 do Módulo de Planejamento e avaliação em ações 

de saúde (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

Seguiu-se os dez passos propostos para construção do projeto de intervenção, 

quais sejam: definição dos problemas; priorização dos problemas; descrição do 

problema selecionado; explicação do problema; seleção dos nós críticos; desenho 

das operações; identificação dos recursos críticos; análise da viabilidade; plano 

operativo e gestão do plano (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

Foi também realizada uma revisão narrativa de literatura utilizando Manuais do 

Ministério da Saúde datados entre 2010 até a presente data (2020), e também as 

bases de dados como biblioteca virtual de saúde; Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO) e sites da Organização Mundial de Saúde (OMS). Foram utilizados os 

seguintes descritores em saúde para guiar a busca literária: Gravidez na 

adolescência. Adolescente. Equipe de assistência ao paciente. Atenção Primária de 

saúde. Educação em saúde.   

 

Como resultados do projeto deseja-se que haja capacitação da Equipe de Saúde 

Unidade de Saúde sobre a gravidez precoce e gravidez na adolescência e suas 

consequências. Deseja-se também identificar ao menos 90% dos fatores que 

influenciam as Jovens a engravidarem tão precocemente, ou até mesmo a serem 

infectadas por infecções sexualmente transmissíveis (IST´s). Deseja-se ainda, obter 

adesão mínima de 60% do público-alvo (Jovens da comunidade) no grupo de apoio 

a ser desenvolvido na Unidade de Saúde da Família do Bairro e melhorar a 

interação entre a Equipe de Saúde da Família com a comunidade da Unidade de 

Saúde da Família. 

 

 

 



23 
 

  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Adolescentes (ou Adolescência) 

 

Segundo o IBGE o Brasil apresentava uma população estimada (2019) de 

210.147.125 pessoas, sendo que a população no último censo (2010) era de 

190.755.799 pessoas. Considerando a faixa etária de 10 a 19 anos, nessa mesma 

estimativa do IBGE, entre adolescentes e jovens, eram 17.284.281 indivíduos do 

sexo masculino e 16.873.350 indivíduos do sexo feminino, representando um total 

de 34.157.631, ou seja, cerca de 16,25% da população podia ser considerada de 

adolescentes e jovens (BRASIL 2019).  

 

Os conceitos de adolescentes são bem subjetivos, todavia a grande maioria define 

por alguns parâmetros como idade, fase da vida, fase de intensas modificações, 

químicas, sociais, fase de transição, entre outros (BRASIL, 2017). Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (1989), estão na fase da adolescência 

indivíduos na faixa etária entre 10 a 19 anos de idade. Já conforme o Estatuto da 

criança e do adolescente (ECA) (1990), regulamentado pela lei n°8069/90, no artigo 

2° considera adolescente a pessoa entre 12-18 anos de idade (BRASIL, 1990). 

 

Independente da idade, é consenso na literatura que de forma muito simples, a 

adolescência é a fase da vida do ser humano compreendida entre a infância e a 

juventude. É um momento que traz consigo milhares de mudanças: biológicas, 

psicológicas e sociais. Essas mudanças carregam consigo inúmeras modificações 

no ser, fazendo com que seja necessário um suporte diferenciado, em distintos 

campos, principalmente no sexual, frente a mudanças hormonais, amadurecimento e 

descoberta de novas sensações e novas realidades (BRASIL, 2018).  

 

São indivíduos que se caracterizam pela busca da identidade e da independência. 

Existe nesta fase uma alta mortalidade, principalmente por meio de assassinatos, 

acidentes, e outras circunstâncias, em especial, em indivíduos do sexo masculino. 

Deste modo, verifica-se que a adolescência é uma fase da vida de alta 

vulnerabilidade, tanto sob o ponto de vista biológico como social. E é na 

adolescência que a grande maioria dos jovens tem suas primeiras experiências 
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sexuais, pois geralmente é nesta fase que se descobre a sexualidade, o 

conhecimento do corpo, e a busca do prazer (MARTINS et al., 2014; MARTINS, 

2019).  No entanto, neste contexto surge a problemática deste estudo, pois em sua 

grande maioria realiza-se sem prevenção, e é onde ocorrem as IST´s e as 

gravidezes precoces e indesejadas (BRASIL, 2018).    

  

Conforme afirma a Sociedade Brasileira de Pediatra (2018) a adolescência é uma 

fase de profundas transformações, principalmente nos âmbitos físicos e 

psicossociais. É um momento marcado pelo despertar de sexualidade e separação 

simbólica dos pais, com grande influência das particularidades de vida em cada 

indivíduo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2018).   

 

Diante do exposto, não há dúvidas que a adolescência é uma fase bastante 

complexa do ciclo de vida do desenvolvimento humano. Se dá em virtude do 

indivíduo nem ser adulto e nem criança. Muitas vezes nessa fase apresenta 

tendências voltadas sexualidade e ao desenvolvimento enquanto ser humano, 

todavia, por vezes, apresenta simultaneamente outras características ainda 

inerentes a infância. A reunião dessas características em uma pessoa a coloca em 

uma fase de grandes transformações e conflitos (BRASIL, 2018).  

 

5.2 Gravidez na adolescência 

 

O conceito de gravidez na adolescência é entendido como fecundação e gestação 

da pessoa do sexo feminino entre 10 e 18 anos. É uma gestação, em geral, não 

programada e que ocorre em uma fase que a adolescente não possui formação 

intelectual, biológica, social educacional para tal (BRASIL, 2017; MACEDO et al., 

2013).   

 

 Conforme foi apresentado nesse estudo, todo o cenário de convívio dos 

adolescentes favorece à gravidez precoce e indesejada, pois o território onde vive a 

população assistida pela equipe de saúde da UBS Giru, é povoado, em sua grande 

maioria, por pessoas classificadas como extremamente pobres, onde os 

adolescentes se encontram em vulnerabilidade, com problemas de desemprego, 

drogadição na família, evasão escolar, iniciação sexual precoce, entre outros. Outra 
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condição consequente a esse ambiente é a baixa informação sobre questões 

sexuais, principalmente, relacionadas a prevenção da gravidez e as IST´s 

(AZEVEDO et al., 2019). Corroborando esse contexto, a sociedade brasileira de 

pediatria (SBP) afirma que o cotidiano de atendimentos na Unidade de Saúde tem 

revelado que muitas dessas jovens vivem num ambiente familiar bastante 

desequilibrado, com familiares alcoólatras, casos de abuso sexual na infância por 

tios, primos e até irmãos. Além do registro de envolvimento com o tráfico de drogas 

ou outros ilícitos. De acordo coma SBP, não há dúvidas que a soma desses fatores 

contribui para uma condição de vulnerabilidade e para o aumento de casos de 

gestação não planejada na adolescência (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2018). 

 

Em países desenvolvidos como Estados Unidos e Grã-Bretanha cerca de 20 milhões 

de jovens menores de idade engravidam. Cerca de 1% destas jovens morrem em 

virtude de complicações da gravidez ou do parto. E destas, um número ainda mais 

assustador é aquele de dois milhões menores de 15 anos. Infelizmente, a estimativa 

é de que estes números aumentem ainda mais até 2030, chegando a três milhões 

de jovens grávidas menores de 15 anos por ano (BRASIL, 2017).   

 

No Brasil, a gravidez na adolescência já foi um problema muito mais grave 

considerando que atualmente tem se identificado uma diminuição de adolescentes 

grávidas. Números divulgados pelo Ministério da Saúde apontaram que houve uma 

queda de 17%, segundo o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos  (SISNASC) 

do Ministério da Saúde/Brasil entre os anos 2004 a 2015. Quando se relaciona essa 

prevalência por região, verifica-se que no Nordeste há o maior número de 

nascimentos de mães adolescentes, sendo seguido pela região Sudeste. A região 

Norte vem em terceiro lugar, seguida da região Sul e, por último, o Centro Oeste 

brasileiro (BRASIL, 2017).  

 

Porém, salienta-se que mesmo que tenham sido constatadas diminuições dos 

números de adolescentes grávidas, esse ainda é considerado um sério problema de 

saúde pública e traduz-se como um grande desafio aos governantes e às políticas 

públicas de saúde (BRASIL, 2017). 
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5.3 Assistência do adolescente na Atenção Primária de Saúde 

 
A Atenção Básica tem em um dos seus objetivos, garantir a atenção integral durante 

a adolescência. É responsabilidade desse nível de atenção assistir colocando em 

prática, políticas nacionais voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação da 

saúde dos adolescentes. Entre essas ações encontra-se trabalhar a prevenção da 

gravidez precoce e indesejada na adolescência, melhorando também a vigilância à 

saúde, contribuindo para a qualidade de vida desses milhões de adolescentes 

brasileiros compreendido na faixa etária entre 10 e 18 anos de idade (AZEVEDO et 

al., 2019; BRASIL, 2018). 

 

O Ministério da Saúde (MS) reafirma que entre as funções da equipe de saúde da 

Atenção Básica, está a garantia a atenção integral durante a delicada fase da 

adolescência. Neste sentido, entende-se que entre as funções da equipe de saúde 

encontra-se a busca pela redução do número de gravidez indesejada na 

adolescência, como também evitar a proliferação de infecções sexualmente 

transmissíveis, e retirar da situação de vulnerabilidade tantos adolescentes, dando 

apoio e condições de saúde aos mesmos (BRASIL, 2017).  

 

Segundo Carneiro et al., (2015) as ações de educação em saúde são ferramentas 

ideais para se trabalhar com a prevenção da gravidez de forma contínua desde a 

iniciação sexual até a fase final da adolescência onde se acredita que o adolescente 

esteja mais maduro para vivenciar situações mais condizentes com a vida adulta. 

(CARNEIRO et al., 2015). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Índice crescente de gravidez 

precoce e indesejada 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) 
 

A gravidez precoce e indesejada na adolescência é um sério problema, considerado 

até mesmo de saúde pública devido a sua amplitude e dimensionamento. 

Infelizmente muitas jovens iniciam a vida sexual sem a devida orientação e 

engravidam de modo precoce e indesejado causando-lhes problemas de todas as 

ordens sejam elas sociais, físicos e emocionais.  

 

Segundo Pinto e Silva (2008) apud OMS (1997) a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) a adolescência, deve compreender o período que abrange dos 10 aos 19 

anos, e ações estratégicas devem ser utilizadas para uma assistência apropriada 

para essa faixa etária, respeitando tanto os limites inferiores como os superiores de 

idade que variam individual e culturalmente. Por ser um período muito especial para 

a construção do indivíduo e para sua inserção social, o simples fato de ser 

adolescente deve ser entendido como risco de vulnerabilidade. 

 

A população assistida pela equipe de saúde Giru apresenta uma média de 20 a 25 

novas grávidas a cada 90 dias. Destas, cerca de 25% são de mulheres menores de 

18 anos, um índice alto em virtude de todo o contexto que envolve uma gravidez 

precoce na adolescência. Neste sentido, a equipe de saúde espera intervir de forma 

a diminuir, senão eliminar a condição de adolescente grávida na comunidade 

assistida por ela.  
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6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
 

A gravidez torna-se um sério problema quando ocorre em momento não oportuno, 

em especial, na faixa etária adolescente. Primeiramente por questões biológicas da 

mulher que na fase de adolescência, embora já seja capaz de reproduzir, ainda não 

tem o desenvolvimento pleno, por exemplo, formação óssea e muscular. Além disso, 

permeando todo o contexto da gravidez, existem as questões sociais, econômicas 

que influenciam de forma significativa na vida da mulher (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE PEDIATRIA, 2019). 

 

Dentre as principais causas-fatores de risco que levam a gravidez na adolescência, 

apresenta-se: a evasão escolar, vulnerabilidades relacionadas a baixo poder 

econômico, uso de drogas e álcool, abandono familiar, baixo nível informacional 

sobre o tema, entre outras questões. Aqui importa salientar, que ações de educação 

e saúde desempenham um papel fundamental ao combate a gravidez indesejada e 

precoce na adolescência (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019) 

. 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 

 

Com base no problema “Índice crescente de Gravidez precoce e indesejada na 

adolescência”, e na reunião com a equipe de saúde da unidade elege-se os 

seguintes nós críticos: 

 Nó crítico 01: Adolescentes não informados sobre sexo seguro; 

 No crítico nº 02: Baixa capacitação da equipe em relação a assistência a 

gravidez precoce e indesejada na adolescência;  

 No crítico nº 03: Baixa oferta de ações por parte da equipe de saúde 

voltadas a prevenção e combate gravidez precoce e indesejada na. 
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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. 

 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema “Índice 

crescente de gravidez precoce e indesejada na adolescência”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Giru, no município de Joaíma, 

Estado de Minas Gerais, deverão ser detalhados em quadros a seguir: 
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Fonte: Própria autoria 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1:  Adolescentes não informados sobre 
sexo seguro” relacionado ao problema “Índice crescente de gravidez precoce e 
indesejada na adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família Giru, do município Joaíma, Estado de Minas Gerais  

Nó crítico 1 Adolescentes não informados sobre sexo seguro 

6º passo: Operações  Ações educativas para orientação sobre sexo seguro 

6º passo: Projeto “Informações atualizadas – Sexo Seguro”  

6º passo: Resultados 
esperados 

Redução de 100% dos casos de adolescentes grávidas na população do 
território; 

6º passo: Produtos 
esperados 

Adolescentes conscientes, orientados, informados, alertados sobre a 
prática do sexo seguro, dos riscos da gravidez precoce e as 
consequências dessa condição de saúde. 

6º passo: Recursos 
necessários 

Estrutural: Espaço para desenvolvimento das ações de prevenção e 
combate a gravidez precoce e indesejada na adolescência (palestras, 
oficinas, atividades lúdicas entre outras e organização da agenda da 
equipe para desenvolvimento dessas atividades; 
Cognitivo: Equipe capacitada a desenvolver ações estratégicas que 
previnam a gravidez na adolescência;  
Político: apoio da Secretaria de Saúde para realização das ações de 
controle dos índices de gravidez na adolescência  
Financeiro: disponibilização de recursos financeiros (Secretaria de 
Saúde) para compra de materiais para atividades de oficinas, compra de 
folders informativos, entre outros 

7º passo: viabilidade 
do plano :Recursos 
críticos 

Estrutural: solicitar a prefeitura espaço público para desenvolvimento das 
atividades do projeto e organizar a agenda da equipe de saúde com 
cronograma de atendimento (preventivo e terapêutico) aos adolescentes  
Cognitivo: equipe de saúde não capacitada para atendimento específico 
ao público adolescente. 
Financeiro: Falta de apoio financeiro e de recursos por parte da 
secretaria de saúde, e equipe de saúde; 
Político: falta de apoio político por parte da secretaria de saúde;  

8º passo: controle 
dos recursos críticos 
- ações estratégicas 

Apresentar o projeto aos gestores públicos para sensibilização e adesão 
ao projeto. 
Promoção da capacitação da equipe 
Divulgação do projeto nas rádios locais, sites, jornais, escolas, igrejas, 
para sensibilização e participação ativa da comunidade 
Requerimentos e ofícios a secretaria de saúde com objetivo de obter o 
apoio necessário para a realização do projeto sejam recursos humanos, 
ou materiais necessários.  

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis 
e prazos 

Médica e Enfermeira (Motivação Favorável) irão apresentar o projeto aos 
gestores e avaliar a adesão dos mesmos; orientarão os ACS sobre 
avaliação compreensão da população sobre o projeto; farão contatos 
semanais com a secretaria municipal de saúde para verificar a liberação 
de verbas para o projeto. 
100 dias 

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

O monitoramento será realizado pela médica e enfermeira (seguimento do 
cronograma de ações); realizarão reuniões mensais entre a equipe de 
saúde e os gestores públicos para analisarem em conjunto os resultados 
do projeto; farão levantamento mensal do número de adolescentes 
grávidas, conferirão mensalmente o cumprimento do cronograma de 
atendimento aos adolescentes.  
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Fonte: Própria autoria 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2:   Baixa capacitação da equipe em relação 
a gravidez na adolescência e gravidez não desejada ” relacionado ao problema 
“Índice crescente de gravidez precoce e indesejada na adolescência”, na população 
sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Giru, do município Joaíma, 
Estado de Minas Gerais  

Nó crítico 2 Baixa capacitação da equipe em relação a assistência a gravidez 
precoce e indesejada na adolescência  

6º passo: Operações  Realizar capacitação da equipe de saúde quanto a assistência na 
gravidez precoce e indesejada na adolescência  

6º passo: Projeto “ Equipe capacitada- Assistência de qualidade” 

6º passo: Resultados 
esperados 

A equipe de Saúde bem informada, orientada e capacitada quanto 
as ações que serão realizadas com as adolescentes do território; 

6º passo: Produtos 
esperados 

Agenda da equipe com atendimento à adolescentes  
Atividades de orientações ( grupos, oficinas entre outros) de rotina  
no trabalho da equipe 

6º passo: Recursos 
necessários 

Estrutural: Espaço para desenvolvimento das ações de 
orientação e capacitação da equipe de Saúde  
Cognitivo: Profissionais aptos a capacitarem a equipe de saúde 
quanto a assistência a adolescentes.;  
Político: apoio da Secretaria de Saúde para realização das ações 
de capacitação da equipe de saúde  
Financeiro: disponibilização de recursos financeiros (Secretaria 
de Saúde) para compra de materiais para atividades de 
capacitação da equipe de saúde. 

7º passo: viabilidade 
do plano: Recursos 
críticos 

Estrutural: solicitar a prefeitura espaço público para 
desenvolvimento das capacitações e organizar a agenda da 
equipe de saúde com calendário de cursos e palestras; 
Cognitivo: não se aplica, pois, a médica tem preparo para 
capacitar a equipe; 
Financeiro: Falta de apoio financeiro e de recursos por parte da 
secretaria de saúde para a realização da capacitação dos 
profissionais; 
Político: falta de apoio político por parte da secretaria de saúde; 
desinteresse por parte de alguns membros da equipe de saúde em 
executar o projeto.  

8º passo: controle 
dos recursos críticos 
- ações estratégicas 

Apresentar o projeto a equipe de saúde para sensibilização e 
adesão ao projeto. 
 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis 
e prazos 

Médica e Enfermeira (Motivação Favorável) irão apresentar o 
projeto equipe de saúde e avaliar a absorção do conhecimento 
dos mesmos; orientarão os ACS a convidarem as adolescentes a 
participarem do projeto; farão constantes contatos com a equipe 
de saúde para verificar a absorção do conhecimento da equipe de 
saúde. Prazo de 30 dias 

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

O monitoramento será realizado pela médica e enfermeira 
(seguimento do cronograma de ações); realizarão reuniões 
semanais com a equipe de saúde e os gestores públicos para 
analisarem em conjunto os resultados da capacitação; farão 
levantamento semanal do número de adolescentes grávidas, 
conferirão semanalmente o cumprimento do cronograma de 
capacitação da equipe de saúde.  
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Fonte: Própria autoria 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3:   Baixa oferta de ações por parte da 
equipe de saúde voltadas a prevenção e combate gravidez na adolescência e gravidez 
não desejada” relacionado ao problema “Índice crescente de gravidez precoce e 
indesejada na adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 
da Família Giru, do município Joaíma, Estado de Minas Gerais  
Nó crítico 3: Baixa oferta de ações por parte da equipe de saúde voltadas a 

prevenção e combate gravidez na adolescência e gravidez não desejada. 

6º passo: Operações  Ampliação de ações da Equipe de Saúde 

6º passo: Projeto “ Ações preventivas- Adolescentes conscientes” 

6º passo: Resultados 
esperados 

Equipe de Saúde realizando mais ações para o combate a gravidez na 
adolescência e gravidez não desejada 

6º passo: Produtos 
esperados 

Cronograma de atividades com ações de saúde com a população 
adolescente. 
Agenda específica para atendimento a adolescentes 

6º passo: Recursos 
necessários 

Estrutural: Agenda para atendimento a adolescentes. Espaços para 
desenvolvimento de mais ações de prevenção e combate a gravidez 
indesejada e gravidez na adolescência (palestras, oficinas, atividades 
lúdicas entre outras e organização da agenda da equipe para 
desenvolvimento dessas atividades; 
Cognitivo: Equipe capacitada a desenvolver mais ações estratégicas 
que previnam a gravidez na adolescência;  
Político: apoio da Secretaria de Saúde para realização de mais ações de 
controle dos índices de gravidez na adolescência  
Financeiro: disponibilização de recursos financeiros (Secretaria de 
Saúde) para compra de materiais para atividades de oficinas, compra de 
folders informativos, bem como incentivo financeiro para os profissionais 
ao realizarem mais ações. 

7º passo: viabilidade do 
plano :Recursos 
críticos 

Estrutural: solicitar a prefeitura espaços públicos para mais 
desenvolvimento das atividades do projeto e organizar a agenda da 
equipe de saúde com cronograma de atendimento (preventivo e 
terapêutico) aos adolescentes  
Cognitivo: equipe de saúde não motivada para a realização de mais 
ações específicas ao público adolescente. 
Financeiro: Falta de apoio financeiro e de recursos por parte da 
secretaria de saúde, quando a equipe realizar mais ações, o pagamento 
de horas extras; 
Político: falta de apoio político por parte da secretaria de saúde quanto 
as atividades a mais que a equipe realizar. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

Apresentar as ações a mais do projeto aos gestores públicos e equipe de 
saúde para sensibilização e adesão ao projeto. 
Reunião de sensibilização com a equipe 
Divulgação e criação de ações do projeto em escolas, bairros, igrejas, 
entre outros locais. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Médica e Enfermeira (Motivação Favorável) irão apresentar as ações 
adicionais do projeto aos gestores e avaliar a adesão dos mesmos; 
orientarão os ACS sobre avaliação compreensão da população sobre as 
ações adicionais do projeto; farão contatos semanais com a secretaria 
municipal de saúde para verificar a liberação de verbas para as ações 
adicionais do projeto. 
100 dias 

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

O monitoramento será realizado pela médica e enfermeira; realizarão 
reuniões mensais entre os participantes da equipe de saúde para 
analisarem em conjunto os resultados das ações adicionas do projeto; 
verificarão a viabilidade destas ações adicionais, e se há condições de 
seguir com as mesmas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A proposta do projeto de intervenção foi diminuir o índice crescente de gravidez 

precoce e indesejada na adolescência entre os indivíduos assistidos pela equipe de 

saúde Giru no território de Joaíma. A comunidade apresenta muitas necessidades, 

em todos os aspectos em saúde, seja de asfaltamento de ruas para melhoria do 

acesso às unidades de saúde, seja de saneamento básico adequado para melhores 

condições de vida e de saúde, entre outras. No entanto, nem todos os problemas 

estão ao alcance da equipe de saúde resolver e, por isso, optou-se por um problema 

que além de muito grave é passível de resolução por nossa equipe.   

  

Há uma expectativa de execução efetiva do projeto devido a possibilidade da 

proposta apresentada e a viabilidade de execução no contexto da equipe de saúde 

da família. Serão desenvolvidas ações que visem a maior informação dos 

adolescentes quanto ao sexo seguro, também ações para minimizar a baixa 

capacitação da equipe em relação a assistência ao adolescente e as condições de 

gravidez precoce e não desejada na adolescência.  

 

Como resultados finais espera-se que os conhecimentos dos usuários adolescentes 

da comunidade assistida possam ser ampliados no sentido de aprimorarem sua 

compreensão sobre sua sexualidade e os métodos contraceptivos disponíveis na 

atenção básica. Além disso, deseja-se que as ações de educação permanente com 

a equipe de saúde possam estimular os profissionais nela inseridos e transformar os 

colaboradores em ferramentas de modificação da realidade no território. 
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