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RESUMO 
 
 

A proposta de intervenção aqui apresentada buscou desenvolver ações voltadas a 
gravidez precoce e gravidez na adolescência. São ações que buscam a prevenção 
de novos casos de gravidez não desejada. Como objetivos específicos da proposta 
decidiu-se por desenvolver ações na comunidade que possam prevenir a gravidez 
indesejada e gravidez na adolescência; monitorar se o número de adolescentes 
grávidas vem caindo entre membros da comunidade. Utilizou-se como metodologia o 
Método da Estimativa Rápida juntamente com o Planejamento Estratégico 
Situacional. Para levantamento dos problemas foi realizado uma reunião com a 
equipe de saúde, elencando, entre outros problemas, a gravidez precoce e gravidez 
na adolescência. Também foi realizada uma revisão bibliográfica na base de dados 
da Biblioteca Virtual em Saúde sobre o tema. Percebeu-se durante o 
desenvolvimento do planejamento da proposta que uma das principais funções da 
Estratégia de Saúde da Família e da Atenção Básica é desenvolver ações voltadas a 
saúde sexual de jovens e adolescentes e planejamento reprodutivo. Justamente por 
isso, como resultados esperados deste projeto, deseja-se que caia em 100% o 
número de jovens do território gravidas na adolescência e de forma indesejada, 
como também, que a equipe de saúde possa, de fato, estar colaborando para esta 
derrubada nos índices do território.  
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Gravidez. 
Adolescência. 



 

  

ABSTRACT  
 
 

The intervention proposal presented here sought to develop actions aimed at early 
pregnancy and teenage pregnancy. These are actions that seek to prevent new 
cases of unwanted pregnancies. As specific objectives of the proposal, it was 
decided to develop actions in the community that can prevent unwanted pregnancies 
and teenage pregnancies; monitor whether the number of pregnant teenagers is 
falling among community members. The Rapid Estimation Method was used as 
methodology along with the Situational Strategic Planning. To survey the problems, a 
meeting was held with the health team, listing, among other problems, early 
pregnancy and teenage pregnancy. A bibliographic review was also carried out in the 
Virtual Health Library database on the subject. It was noticed during the development 
of the proposal planning that one of the main functions of the Family Health Strategy 
and Primary Care is to develop actions aimed at the sexual health of young people 
and adolescents and reproductive planning. Precisely for this reason, as expected 
results of this project, it is desired that the number of young people in the territory 
who are pregnant in adolescence fall by 100% and in an undesirable way, as well as 
that the health team may, in fact, be collaborating for this overthrow in the territory 
indexes. 
 
Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Pregnancy. Adolescence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é entendida como período correspondente entre a infância a 

idade adulta (transição). Inicia geralmente entre os 11, 12 anos e vai em alguns 

casos até os 18 anos. No Brasil, nas últimas duas décadas, a gravidez na 

adolescência tornou-se um problema de saúde pública, e alvo de debates e políticas 

públicas que possam conter o avanço do problema (BRASIL, 2018). 

Informações obtidas pelo SINASC (Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos) juntamente como o Ministério da Saúde (entre os anos 2004 a 2015) 

percebeu-se queda de 17% no Brasil. Partiu de 661.290 nascidos vivos de mães 

entre 10 e 19 anos em 2004 para 546.529 em 2015. Uma queda expressiva, mas 

que ainda não representa um avanço que possa ser comemorado em relação a 

gravidez na adolescência (BRASIL, 2018). 

A região Nordeste (180.072 – 32%) é a que mais apresenta o problema, 

seguido da região Sudeste (179.213 – 32%). Ainda que haja uma diminuição na 

freqüência de adolescentes grávidas este ainda é um problema grande a ser 

combatido, principalmente pelas conseqüências que pode trazer a Jovem. 

A diminuição progressiva nos números de gravidez na adolescência está 

ligada a vários fatores no Brasil. Primeiramente aponta-se a expansão do programa 

Saúde da Família, como também um maior acesso aos métodos contraceptivos e ao 

Programa Saúde na Escola. Além destes cite-se ações de educação em saúde 

desenvolvidas nas escolas, que leva ao empoderamento dos próprios adolescentes 

ao fazer escolhas livres e determinar o seu projeto de vida (BRASIL, 2018).  

É nesse âmbito que se deseja desenvolver este projeto de intervenção, a 

partir de ações tratadas com adolescentes e jovens da comunidade que possam 

eventualmente ficarem grávidas, e assim sofrer as conseqüências de uma gravidez 

não planejada.  

Nesta perspectiva verifica-se também que nos últimos anos existe uma 

grande preocupação de um estilo de vida saudável por parte dos adolescentes, 

especialmente no que diz respeito a saúde reprodutiva. Sem deixar de falar que a 

gestação na adolescência implica alto risco para a saúde da mãe, do feto e do 

recém-nascido, que pode inclusive trazer até as mortes. Os riscos derivam de duas 

situações: uma de tipo biológica e a outra condicionada por fatores psicossociais. 

Quanto a questões biológicas determinadas pelas estruturas corporais não estarem 
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prontas para a gestação e quanto sociais as conseqüências geradas pela gestação 

precoce (BRASIL,2012).  

No que tange as orientações gerais, a sexual em particular, estas pretendem 

ajudar aos adolescentes a descobrir que existem diferentes formas de enfrentar seus 

problemas, trata-se também de oferecer ou apontar um modelo ou guia na busca de 

soluções alternativas, promovendo o desenvolvimento de possibilidades sociais que 

despertam aos jovens um alto nível de autoestima e motivações que repercutam em 

um sentido em formar valores ético-sociais com um esclarecimento claro que esteja 

de acordo com o desenvolvimento de suas vidas, seus projetos, suas intenções de 

futuro (BRASIL, 2009).  

Assim sendo, conclui-se, inicialmente, que programas de educação de saúde 

sexual e reprodutiva devem estar combinados com outros programas que o incitem a 

aplicar o aprendizado em sua vida cotidiana, e também com medidas para que 

ascendam facilmente a qualquer serviço de saúde (preventivo ou curativo) que 

necessitem e sejam atendidos por pessoal sanitário competente e compreensível. 

Para combater a coerção sexual na adolescência há que atuar em vários níveis 

(BRASIL, 2012).  

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Joaíma conta com uma população de 15.634 habitantes, onde 

aproximadamente 70% são 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. 

O Município pertence à mesorregião do Vale do Jequitinhonha e à microrregião de 

Almenara. Joaíma está situado na região nordeste do Estado de Minas Gerais, é 

distante 758,3 km da capital do estado. A área total do município é 1672,68 km², 

sendo que a cidade possui uma extensa área rural e de difícil acesso. 

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% (IBGE, 2019).  

A atividade econômica do Município está centrada na agropecuária de 

subsistência. Sendo assim, a agricultura permanente tem como principais produtos: 

banana, café, coco a agricultura temporária temos abacaxi, arroz, cana-de-açúcar, 

feijão, milho e mandioca e na pecuária temos gado leiteiro e de corte. O comércio 
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local de Joaíma é pequeno e não tem grandes indústrias, isso motiva à saída dos 

jovens à procura de emprego que ainda é o grande problema encontrado no 

Município. A renda per capita gira em torno de R$ 276,19 (duzentos e setenta e seis 

reais e dezenove centavos) (IBGE, 2019). 

A atividade política partidária é polarizada entre dois grupos políticos 

tradicionais que vêm se revezando à frente da administração municipal ao longo de 

décadas.  

Na cidade o incentivo a prática de esportes é marcante, possui um clube com 

aulas de natação, hidroginástica, basquete, futebol e vôlei sem custos para a 

população. O município de Joaíma possui uma Biblioteca Municipal, “Berlaminia 

Pereira”, que atende a população diariamente no período diurno. Conta também com 

as instalações do Centro Integrado de Artes (CIARTE) tendo como responsável a 

Secretaria Municipal de Cultura que oferece atividades artísticas e culturais a 

população de diversas faixas etárias, dentre essas atividades estão o teatro, grupos 

de integração para idosos, aulas de instrumentos dentre outros (JOAÍMA, 2019). 

O município ainda conta com um Grupo de Teatro, “É Isso É!”, que participa 

de vários eventos e festejos municipais, regionais e estaduais. Quanto às 

manifestações culturais e festejos, a cidade realiza seu aniversário da em dezembro. 

Tem também a tradicional festa junina durante todo o mês de junho com 

manifestações por todos os bairros do município, além disso, tem a cavalgada de 

Nossa Senhora Aparecida, a festa do joaimense ausente, a vaquejada e o 

tradicional leilão forró. Na culinária prevalece os produtos derivados do leite, 

biscoitos, derivado do milho e a carne de sol (JOAÍMA, 2019). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

A Unidade Básica de Saúde Marianos é localizada na zona rural do município 

de Joaíma/MG e recentemente foi redefinida a área de abrangência da unidade. A 

equipe permanece na unidade apenas 2 dias na semana (segundas e quartas) e nos 

outros dias os atendimentos são realizados em escolas, creches, igrejas e sedes de 

associações das comunidades. 

Atualmente a UBS é responsável pelo atendimento nas comunidades 

Marianos, Convém, Quarteirão, Diamantina, Caracol, Santa Rosa, São Felipe, 

Queixada, Barreirinho e Jardineira. Alguns desafios estão sendo enfrentados pela 
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equipe ao prestar esse atendimento volante dentre eles destacamos a falta de 

estrutura física de alguns locais, algumas comunidades não possuem agentes de 

saúde, difícil acesso as comunidades e também dos usuários a unidade, o que 

dificulta muito o trabalho.   

Apresenta-se a seguir alguns dados demográficos:  

 

Quadro 01 - Dados populacionais da área adscrita da Unidade de Saúde da Família 

Marianos Joaíma Minas Gerais  

 

FAIXA 

ETÁRIA/ANO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1  09 05 14 

1-4  25 25 50 

5-14  89 89 178 

15-19  60 66 126 

20-29  95 80 175 

30-39  94 74 168 

40-49  76 87 157 

50-59  84 78 162 

60-69 76 61 137 

70-79  61 50 111 

≥ 80 24 26 50 

TOTAL 675 590 1.328 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência, 2019. 

 

Quadro 02  - Aspectos epidemiológicos da área adscrita da Unidade de Saúde da 

Família Marianos Joaíma Minas Gerais  

 

Condição de Saúde Quantitativo (nº) 

Gestantes 14 

Hipertensos 237 

Diabéticos 27 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras) 37 

Pessoas que tiveram AVC 04 

Pessoas que tiveram infarto 07 

Pessoas com doença cardíaca 14 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 04 
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Pessoas com hanseníase 00 

Pessoas com tuberculose 00 

Pessoas com câncer 08 

Pessoas com sofrimento mental 24 

Acamados 04 

Fumantes 82 

Fonte: dados do território, 2019. 

 

Dentre as principais causas de óbitos, causas de internação e doenças de 

notificação referentes à sua área de abrangência, apresenta-se neoplasias, doenças 

cardiovasculares e DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). 

Quanto as principais causas de internação: DPOC descompensado e 

Insuficiência Cardíaca Descompensada. Doenças de notificação compulsória: 

Hepatites virais, HIV/AIDS, toxoplasmose gestacional e congênita e violência 

doméstica e/ou outras violências. 

Quanto aos principais problemas relacionados à situação de saúde da 

população adscrita à área de abrangência da sua equipe apresenta-se um grande 

número da população vive em domicílios precários e em situação de extrema 

pobreza; uma população de diabéticos e hipertensos com ruim controle pressórico e 

glicêmico e difícil aderência ao tratamento; Em uma comunidade quilombola onde a 

equipe presta atendimento já foram notificados e encaminhados para tratamento 3 

pacientes com hepatite, sendo que 1 está com resistência em realizar o tratamento; 

Adolescentes grávidas sem planejamento familiar prévio. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

Na área de saúde, a cidade é referência para consultas e exames de média 

complexidade, atendimento de urgência e emergência, e cuidado hospitalar, embora 

a estrutura do seu sistema de saúde seja muito insuficiente. Infelizmente há a 

predominância da fragmentação das redes de atenção, o que resulta em duplicação 

de serviços; baixa qualidade derivada da atenção descontínua; e custos de 

tratamento altos devido à má gestão das doenças crônicas. As diferentes partes do 

sistema de saúde não funcionam como um todo. Há pouca articulação de recursos, 

equipes e tecnologias entre os prestadores. O município atualmente conta com 6 



17 
 

  

unidades básicas de saúde, sendo 4 na zona urbana e 2 na zona rural. Infelizmente, 

como na maioria das cidades interioranas, um dos desafios no desenvolvimento da 

estratégia de saúde da família é a rotatividade de profissionais, principalmente 

médicos. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Marianos 

 

A Unidade Básica de Saúde Marianos é localizada na zona rural do município 

de Joaíma/MG e recentemente foi redefinida a área de abrangência da unidade. A 

equipe permanece na unidade apenas 2 dias na semana (segundas e quartas) e nos 

outros dias os atendimentos são realizados em escolas, creches, igrejas e sedes de 

associações das comunidades. Atualmente a UBS é responsável pelo atendimento 

nas comunidades Marianos, Convém, Quarteirão, Diamantina, Caracol, Santa Rosa, 

São Felipe, Queixada, Barreirinho e Jardineira. Alguns desafios estão sendo 

enfrentados pela equipe ao prestar esse atendimento volante dentre eles 

destacamos a falta de estrutura física de alguns locais, algumas comunidades não 

possuem agentes de saúde, difícil acesso as comunidades e também dos usuários a 

unidade, o que dificulta muito o trabalho.   

 

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

 

A equipe é formada por 01 médico, 01 enfermeira, 02 auxiliares, 03 ACS.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Marianos 

 

A Unidade de Saúde funciona das 07 horas da manhã, até as 11 horas. E das 

13 horas da tarde até as 17 horas. Atende-se em média 40 pacientes, sendo 30 de 

demanda programada e 10 de demanda espontânea. A equipe de saúde tem suas 

funções pré-definidas e todos sabem suas obrigações.   
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1.7 O dia a dia da equipe Marianos 

 

Basicamente as atividades estão ligadas a atenção a pacientes com doenças 

crônicas não transmissíveis com enfoque no diabetes e na hipertensão. Atenção a 

saúde da mulher e da criança com pré-natal e puerpério. Atenção a saúde da 

comunidade com atenção dos ACS; Campanhas de imunização; Saúde do Homem; 

Saúde do Idoso;  

 

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

passo)  

 

Os problemas dentro de uma comunidade são inúmeros, é fundamental que a 

equipe de saúde da família (ESF) conheça sua área de abrangência como um todo, 

dando ênfase aos problemas de saúde, para que se possa realizar um planejamento 

de melhoria. A ESF é um meio de proximidade com a comunidade, assim sendo, fica 

mais fácil o conhecimento dos problemas e também de se levantar possíveis 

soluções, isto pode ser feito pela prática da observação, diálogo com a população e 

também analisando registros sobre determinado assunto, constituindo um método 

rápido e barato de se obter informações, que seria a Estimativa Rápida.  

Porém a estimativa rápida não informa a real dimensão do problema, então á 

partir de um determinado dado tem-se que aprofundar o conhecimento sobre ele, ás 

vezes necessitando de novos estudos. Para que a estimativa rápida ocorra, é 

necessário em primeiro lugar, elaborar quais são as informações fundamentais e 

formular perguntas simples e rápidas para obtenção dessas informações; feito isso, 

deve-se escolher os métodos as quais essas perguntas serão aplicadas, a forma de 

obtenção de dados.  

Em minha área de abrangência não é diferente, existem diversos problemas, 

como infra-estrutura deficiente, falta de alguns equipamentos de trabalho, dificuldade 

de acesso a zona rural, não existência de referência e contra-referência, nível de 

escolaridade baixa das pessoas mais idosas da zona rural, uso indiscriminado de 

ansiolíticos e anti-depressivos, dentre outros, se destacando o alto índice de 

descontrole de doenças crônicas, principalmente o diabetes.  
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Quando abordamos um problema, não estamos nos referindo a um problema 

isolado, mas todos os problemas relacionados com ele, ou seja, suas causas e suas 

consequências. 

Na Equipe de Saúde da Família Marianos não é diferente, apresenta-se um 

grande número da população vive em domicílios precários e em situação de extrema 

pobreza, há uma população de diabéticos e hipertensos com ruim controle 

pressórico e glicêmico e difícil aderência ao tratamento, além disso em uma 

comunidade quilombola onde a equipe presta atendimento já foram notificados e 

encaminhados para tratamento 3 pacientes com hepatite, sendo que 1 está com 

resistência em realizar o tratamento, e também há adolescentes grávidas sem 

planejamento familiar prévio.  

 

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

(segundo passo)   

 

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Marianos, Unidade 

Básica de Saúde Marianos, município de Joaíma, estado de Minas Gerais.  

 

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

 
Em consequência do acordo mútuo com a equipe, elegeu-se um projeto 

voltado a gravidez precoce e gravidez na adolescência, por assim entender que trará 

excelentes resultados a população atendida. O tema que escolhemos para ser 

abordado é prevenção da gravidez não desejada e gravidez na adolescência.  

Principais Problemas Importância Urgência Capacidade 
de 

Enfretamento 

Seleção 

Gravidez Precoce e 
Gravidez na Adolescência  

Alta 9 Parcial 1 

Baixa adesão ao 
tratamento (diabéticos e 
hipertensos) 

Alta 8 Parcial 2 

Hepatite em comunidade 
quilombola  

Alta 7 Fora 3 

Problemas sociais 
(extrema pobreza) 

Alta 6 Fora 4 
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As questões que levantamos mais relevantes para justificar esse desajuste é 

o fato de nos últimos meses haver uma alta detecção de diagnósticos positivos para 

gravidez entre jovens da comunidade com idades inferiores a 18 anos.  

Deste modo verifica-se no território que de uma população de cerca de 1400 

pessoas cadastradas houve em 2019 19 pacientes grávidas.  

 
A gravidez da adolescência é considerada como um problema bastante sério. 

Que traz consequências em vários âmbitos da ação humana. Dentre estes cite-se 

processos biológicos, econômicos, sociais, pessoais, profissionais. É justamente 

neste sentido que esta abordagem se coloca. Buscando desenvolver ações junto a 

comunidade de prevenção a gravidez precoce e gravidez na adolescência. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

A última atualização do Ministério da Saúde (2020) apresenta números de 

2014 que demonstram que a taxa de gestação na adolescência no Brasil é 

considerada alta, com 400 mil casos/ano. No que diz respeito à faixa etária, no ano 

de 2014 (último ano da pesquisa) nasceram 28.244 filhos de meninas entre 10 e 14 

anos e 534.364 crianças de mães com idade entre 15 e 19 anos. Esses dados são 

significativos e requerem medidas urgentes. 

A América Latina tem como líder o Brasil em adolescentes grávidas, sendo 

que a taxa de fecundidade entre adolescentes na região (América Latina) é de 73,2 

por mil habitantes, trata-se de uma taxa bastante elevada visto que a taxa mundial é 

de 48,9 por mil habitantes e, nos países em desenvolvimento, é de 52,7 por mil 

habitantes. É um número duas vezes maior que em outras regiões, sendo superado 

apenas pela África onde o índice chega a 103 por mil habitantes (BINSTOCK, 2016).  

Desde os anos 2000 o Brasil é o país que apresenta níveis mais elevados 

(88,1 por mil), sendo o resultado de um aumento registrado durante a década de 

1990, posteriormente notou-se uma diminuição constante na taxa, chegando a 64,8 

por mil em 2011 e 60,5 em 2014. Deste modo verifica-se que houve recuo, mas 

ainda existem muitos desafios a serem superados (BRASIL, 2009).  

Grande parte dos nascimentos de mães adolescentes ocorre entre os 18 e 19 

anos, apesar de haver indícios de que, em alguns países, os nascimentos de mães 

menores de idade estejam aumentando (BRASIL, 2012).  

Basicamente em nosso país um estudo de Cavenaghi (2013) demonstrou que 

a média de idade das mães adolescentes está diminuindo. Assim, em mais de 55% 

dos nascimentos de 2010 as mães tinham entre 18 e 19 anos, a proporção era de 

63% em 1991.  

Deste modo é objetivo desta intervenção prevenir gestações precoces, 

através de medidas orientativas junto a adolescentes da comunidade. A intervenção 

justifica-se visto a conseqüências negativas que pode trazer ao indivíduo, 

conseqüências de saúde visto que a gravidez por si só é considerada um fator de 

risco para a saúde, ainda mais em adolescentes que em grande parte das vezes não 

possui um aparato biológico completo para a geração e concepção tranqüila de um 

feto, econômicas pois a gravidez dificulta o desenvolvimento econômico do 



22 
 

  

indivíduo, pessoal de modo que ainda existe o estigma na mulher grávida ainda mais 

se for mãe solteira. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

 

Propor um projeto de intervenção para redução da gravidez indesejada e 

gravidez na adolescência junto aos jovens e adolescentes atendidos pela Equipe de 

Saúde da Família Marianos, Joaíma, Minas Gerais. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
Desenvolver ações na comunidade que possam prevenir a gravidez 

indesejada e gravidez na adolescência; 

Monitorar os casos de adolescentes grávidas na comunidade, se aumentam 

ou diminuem. 

 
 
 
 



24 
 

  

4 METODOLOGIA 
 

 

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; FARIA; SANTOS, 2017). 

Estudo desenvolvido com base no método da estimativa rápida e 

planejamento estratégico. Foram levantados dados locais da unidade e verificado 

que havia uma grande quantidade de jovens, menores de 18 anos sendo 

acompanhadas na Unidade de Saúde.  

Serão consultadas a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon e documentos de 

órgãos públicos (ministérios, secretarias, etc.) e de outras fontes de busca para 

revisão bibliográfica. Para levantamento de dados literários também utiliza-se 

bibliotecas virtais, da NESCON, Scielo, PUBMED, BIREME, LILACS, ELSEVIER.  

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017).  

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

em Ciências da Saúde (BRASIL, 2017).  

As palavras chave utilizadas serão: gravidez, adolescência, consequências, 

ações, projeto de intervenção.  

Isto ensejou a necessidade de aplicação de ações. Estas ações estão 

fundadas em literaturas que abordem a temática no sentido de sensibilizar estas 

jovens quanto a importância da prevenção. Tanto quanto a uma gravidez 

indesejada, quanto a uma eventual IST.  

Como proposta de intervenção final deseja-se promover ações de combate e 

prevenção a gravidez precoce e gravidez na adolescência: ações desenvolvidas na 

Equipe de Saúde da Família Marianos Joaíma Minas Gerais.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 

 

A definição de adolescência admitida por esta proposta é de indivíduos na 

faixa etária de 10 e 20 anos incompletos, abarcando cerca de 30% da população 

global, e no Brasil, 23%. Esta população apresenta como principal problema de 

saúde a gravidez na adolescência e gravidez indesejada. Esta circunstância atinge 

principalmente países em desenvolvimento (BOUZAS, CADER, LEÃO, 2014). 

A gravidez é o sonho de muitas mulheres, inclusive algumas adolescentes. 

Contudo essa condição engloba inúmeros agravantes: econômico, emocional, 

biológico, entre outros. Uma condição sonhada pode em momento inoportuno 

transformar-se numa crise (SBP, 2019).  

A gravidez na adolescência pode gerar crises e riscos para a jovem, além 

desta há riscos ao recém-nascido(RN), reflexos na família, no contexto social, e na 

sociedade, inclusive aumentando os custos associados ao evento para o sistema de 

saúde e, elevando as taxas de mortalidade, impactando no futuro de várias gerações 

(RENEPONTES, EISENSTEIN, 2005). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a gravidez na 

adolescência é uma condição que aumenta significativamente a prevalência de 

complicações maternas dentre elas cite-se as complicações fetais e neonatais, além 

de agravar outros problemas como condição social, afetiva, emocional, psicológicas 

etc. Nesse sentido, o prognóstico da gestação na adolescência depende da 

interação de fatores biológicos, sociais, psicológicos, culturais e econômicos. E 

quase sempre traz prejuízos as adolescentes nos distintos segmentos da vida 

(BOUZAS, CADER, LEÃO, 2014).   

Dados da taxa de gestação na adolescência brasileira são consideradas 

extremamente altas para a América Latina, com 400 mil casos/ano (BOUZAS, 

CADER, LEÃO, 2014)  

No que diz respeito à faixa etária, dados do Ministério da Saúde apontam que 

no ano de 2014 nasceram 28.244 filhos de meninas com idades entre 10 e 14 anos 

e 534.364 crianças de mães com idades entre 15 e 19 anos. São números 

extremamente altos e exigem medidas urgentes de planejamento e ações 

(ALMEIDA, 2016). 
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Já no ano de 2015, 18% dos brasileiros nascidos vivos eram filhos de mães 

em idade de 10 a 20 anos. Demograficamente, a região com maior número de mães 

adolescentes é a região Nordeste. Acredita-se que cerca de 180 mil nascidos ou 

32% do total moravam no Nordeste brasileiro (SBP, 2019). 

A segunda região que mais apresenta indivíduos com gravidez na 

adolescência é a região Sudeste. Trata-se de 179,2 mil nascimentos representando 

32%; seguidos pela região Norte com 81,4 mil representando 14%; finalizando com a 

região Sul com 62.475 nascimentos e 11% do total e a Centro Oeste com 43.342 

representando 8% (AZEVEDO, et al., 2018; BRASIL, 2017). 

No que diz respeito aos fatores que corroboram para a gestação na 

adolescência destaca-se a ausência de informações sobre sexualidade, os direitos 

sexuais e reprodutivos, aspectos emocionais e psicológicos, contextuais, 

vulnerabilidade, falta de acesso à proteção social, ao sistema de saúde, uso 

inadequado de contraceptivos, entre outros (EISENSTEIN, ROSSI, MARCONDELLI, 

et al., 2009).  

A literatura apresenta outras causas ligadas ao desenvolvimento psíquico ou 

até mesmo fatores culturais, destes apresenta-se: pensamentos mágicos e 

inconscientes quanto a necessidade de ser amado/a ou de ser conquistado/a. Trata-

se de um reflexo dos papéis estereotipados e veiculados pelas mídias e sociedade 

de modo, podendo até mesmo se falar em romance e violência (EISENSTEIN, 

ROSSI, MARCONDELLI, et al., 2009).  

Muitas vezes verifica-se a falta de um projeto de vida, ausência de 

expectativas de futuro, educação, pobreza, abuso, acesso a drogas, famílias 

disfuncionais e vulneráveis, abuso de álcool e outras drogas. Tudo isso corrobora 

para a gravidez na adolescência e gravidez não desejada. Destaque ainda para 

situações de abandono, abuso/violência e a falta de proteção efetiva à crianças e 

aos adolescentes, são fatores que certamente compõem o quadro de uma gravidez 

na adolescência (SBP, 2019).  

A gravidez traz muitos reflexos a família, pois em muitos casos os avós e 

familiares precisam dar apoio promovendo a adoção do RN, retirando o direito de 

tais adolescentes até mesmo pela sua condição, ou falta dela. Em alguns casos o 

RN é deixado em abrigo para adoção (RENEPONTES, EISENSTEIN, 2005). 

Em alguns casos a jovem até deseja a gravidez, sendo considerada como 

uma emancipação sexual, uma resposta ao meio em que vive, provando que já é 
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ativa sexualmente, ou até como uma forma de ser incluída e aceita socialmente. 

Pode-se afirmar ainda que a gestação pode gerar benefícios financeiros futuros para 

a família. Estes fatores sem dúvidas são grandes contribuintes para a reincidência 

da gravidez na adolescência (COATES, SANT’ANNA, 2009). 

É importante salientar que tanto a maternidade como a paternidade são 

momentos ímpares no ciclo de vida familiar, exigindo responsabilidades legais e 

socioeconômicas quanto a criança gerada, como também a necessidade de 

responsabilidade da ação própria (SANTOS, CREMONESE, WILHEN, et al., 2014). 

Estas situações na grande maioria das vezes não ocorrem ou são dificultadas 

quando a gravidez se dá na adolescência, tanto por questões relacionadas a 

imaturidade, a independência, ou outros fatores. Tais condições causam outros 

riscos, muitas vezes resultando no abandono do RN não desejado ou não 

programado; ou até a realização de abortos, e por fim a perpetuação da exclusão 

social POLI,2009; VIEIRA, GOLDBERG, SAES, et al., 2010). 

No que diz respeito as complicações e a gravidade da gestação estão 

paralelos a idade da adolescente (principalmente em jovens menores de 16 anos, 

especialmente menores de 14 anos, ou com menos de dois anos da 

menarca/primeira menstruação), \ paridade, o início e a adesão ao pré-natal, o 

ganho de peso e os aspectos nutricionais (BOUZAS, CADER, LEÃO, 2014; 

EISENSTEIN, ROSSI, MARCONDELLI, et al., 2009).  

Aponta-se ainda questões como fatores psicossociais, ausência do apoio 

familiar, falta de apoio do companheiro/ pai do RN. Além destes aponta-se os fatores 

ambientais como acesso aos cuidados básicos em saúde, questões que podem 

alterar os resultados da gestação, dentre eles o, prematuridade e demais condições 

que prejudiquem a gestação e o nascimento do neonato, além das complicações 

maternas obstétricas do parto e pós-parto (VIEIRA, GOLDBERG, SAES, et al., 2007) 

Muitas vezes a reação do parceiro frente à gravidez não é mais desejada, 

aliado a interrupção da vida escolar, ruptura do projeto de vida, mudança do status 

de relacionamento futuro fazem com que a gravidez na adolescência e gravidez não 

desejada sejam um momento atormentador (SBP, 2019). 

O problema (gravidez na adolescência) é considerada um problema de saúde 

pública que deve ser abordado de maneira abrangente. Assim sendo, o diagnóstico, 

o manejo clínico precoce desta gravidez, a condução da gestação, o 

acompanhamento na fase do puerpério, o estímulo à amamentação, além do 
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controle nutricional, devem ser desenvolvidos pela equipe multidisciplinar e são 

relevantes no sentido de garantir o bem físico, psicológico e social das jovens 

adolescentes, dos seus parceiros, e dos familiares (NASCIMENTO, XAVIER, SÁ, 

2011; MAIA,  et al., 2011; INSTITUTO DA INFÂNCIA/IFAN, 2013). 

Há muitas formas de promover a prevenção a gravidez na adolescência e 

gravidez não desejada, todavia a grande maioria permeia na área da educação. É 

necessário o desenvolvimento de ações que abordem a sexualidade e saúde 

reprodutiva. Estas abordagens devem incluir tanto o meio familiar quanto escolar. 

Não somente sobre a perspectiva biológicos, e sim com relação ao aspecto de 

respeito mútuo, e respeito ao seu corpo, a sua sexualidade, promovendo-a com 

responsabilidade e proteção, utilizando métodos contraceptivos, desde adolescência 

até a fase onde não deseja mais de forma consciente (segura) não utilizar mais a 

prevenção e manter uma relação estável (NAÇÕES UNIDAS, 2014) 

Uma das principais funções da Atenção Básica é promover ações de 

educação sexual integrada e compreensiva. Estas ações estimulam a promoção do 

bem-estar dos adolescentes e jovens, realçando a necessidade de manter um 

comportamento sexual responsável, respeitando o/a outro/a parceiro/a, não criando 

nenhuma situação vexatória, constrangedora, intimidatória, prevenindo as ISTs, 

gravidez não desejada, defesa contra violência sexual incestuosa e outras violências 

e abusos (NAÇÕES UNIDAS, 2014).  

Existe a preocupação de organizações internacionais como também da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Fundo de População das Nações 

Unidas (UNFPA) sobre metodologias e abordagens que devem ser desenvolvidas 

com relação a prevenção da gravidez não desejada e gravidez na adolescência 

(NAÇÕES UNIDAS, 2014):  

- As ações de educação em saúde com os adolescentes devem estar 

fundamentadas nos princípios e valores dos direitos humanos e sexuais, sem 

distinção étnica e de gênero, tampouco religiosa, econômica ou social, como uma 

mensagem comunicativa; 

- Devem ser preconizadas informações exatas e cuidadosas cientificamente 

comprovadas quanto a saúde sexual e infecções que podem ser sexualmente 

transmitidas, contracepção, questões de gênero e enfrentamento da violência; 

- Deve-se preconizar um ambiente de aprendizagem seguro e saudável nas 

escolas e demais locais de grande concentração de jovens; 
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- As metodologias participativas devem dar ênfase na comunicação e no 

desenvolvimento do pensamento crítico entre estes jovens, que seja construtivo e 

saudável nas tomadas de decisão, inclusive sobre comportamentos e sexualidade; 

- Deve-se promover uma educação sexual como parte dos programas sobre 

direitos à saúde e a proteção social às crianças e adolescentes/jovens, com enfoque 

principalmente na gravidez precoce. 

Concluindo as abordagens sobre as ações de educação em saúde com 

enfoque na prevenção, importa mencionar que segundo a Lei 7398/2019, 

acrescentou ao artigo 8°A ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

instituindo a Semana de Prevenção de Gravidez na Adolescência, como sendo uma 

das principais ações preventivas de gravidez inesperada, com objetivo na proteção 

da vida da jovem adolescente. Tais iniciativas se darão nos primeiros dias de 

fevereiro de responsabilidade do poder público em conjunto com a sociedade civil 

(BRASIL, 2019). 

É com base nestas informações que se apresenta-se a seguir um plano de 

intervenção que engloba ações de prevenção a gravidez na adolescência e gravidez 

não desejada no território, com objetivo de diminuir em 100% dos casos de gravidez. 

Ações estão desenvolvidas tanto na Unidade de Saúde, junto a equipe de saúde, e 

junto aos jovens da comunidade, em escolas, igrejas, e outros ambientes de grande 

concentração de jovens na comunidade.  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “gravidez precoce e gravidez 

na adolescência: ações desenvolvidas na equipe de saúde da família Marianos 

Joaíma Minas Gerais”, 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 (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

O tema que escolhemos para ser abordado é prevenção da gravidez não 

desejada e gravidez na adolescência. As questões que levantamos mais relevantes 

para justificar esse desajuste é o fato de nos últimos meses haver uma alta detecção 

de diagnósticos positivos para gravidez entre jovens da comunidade com idades 

inferiores a 18 anos.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

 

A adolescência é entendida como período correspondente entre a infância a 

idade adulta (transição). Inicia geralmente entre os 10,11, 12 anos e vai em alguns 

casos até os 18/20 anos. No Brasil nas últimas duas décadas, a gravidez na 

adolescência tornou-se um problema de saúde pública, e alvo de debates e políticas 

públicas que possam conter o avanço do problema (BRASIL, 2018). 

Segundo dados do SINASC houve queda de 17% no Brasil de acordo com 

dados preliminares do Sinasc (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos) do 

Ministério da Saúde (2004 a 2015). Em realidade houveram 661.290 nascidos vivos 

de mães entre 10 e 19 anos em 2004 para 546.529 em 2015 (BRASIL, 2018). 

A região Nordeste (180.072 – 32%) é a que mais apresenta o problema, 

seguido da região Sudeste (179.213 – 32%). Ainda que haja uma diminuição na 

frequência de adolescentes grávidas este ainda é um problema grande a ser 

combatido, principalmente pelas consequências que pode trazer a Jovem. 

No Brasil, acredita-se que a mudança de padrões da gravidez na 

adolescência está relacionada a vários fatores, dentre eles cite-se a expansão do 

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/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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programa Saúde da Família, mais acesso a métodos contraceptivos e ao Programa 

Saúde na Escola que oferece informação de educação em saúde, que leva ao 

empoderamento dos próprios adolescentes ao fazer escolhas livres e determinar o 

seu projeto de vida (BRASIL, 2018). 

A gravidez da adolescência é considerada como um problema bastante sério. 

Que traz consequências em vários âmbitos da ação humana. Dentre estes cite-se 

processos biológicos, econômicos, sociais, pessoais, profissionais. É justamente 

neste sentido que esta abordagem se coloca. Buscando desenvolver ações junto a 

comunidade de prevenção a gravidez precoce e gravidez na adolescência.  

É nesta tocada que se deseja desenvolver este projeto de intervenção, a 

partir de ações tratadas com adolescentes e jovens da comunidade que possam 

eventualmente ficarem grávidas, e assim sofrer as consequências de uma gravidez 

não planejada.  

Nesta perspectiva verifica-se também que nos últimos anos existe uma 

grande preocupação de um estilo de vida saudável por parte dos adolescentes, 

especialmente no que diz respeito a saúde reprodutiva. Sem deixar de falar que a 

gestação na adolescência implica alto risco para a saúde da mãe, do feto e do 

recém-nascido, que pode inclusive trazer até as mortes. Os riscos derivam de duas 

situações: uma de tipo biológica e a outra condicionada por fatores psicossociais. 

Quanto a questões biológicas determinadas pelas estruturas corporais não estarem 

prontas para a gestação e quanto sociais as consequências geradas pela gestação 

precoce (BRASIL,2012).  

No que tange as orientações gerais, a sexual em particular, estas pretendem 

ajudar aos adolescentes a descobrir que existem diferentes formas de enfrentar seus 

problemas, trata-se também de oferecer ou apontar um modelo ou guia na busca de 

soluções alternativas, promovendo o desenvolvimento de possibilidades sociais que 

despertam aos jovens um alto nível de autoestima e motivações que repercutam em 

um sentido em formar valores ético-sociais com um esclarecimento claro que esteja 

de acordo com o desenvolvimento de suas vidas, seus projetos, suas intenções de 

futuro (BRASIL, 2009).  

Assim sendo conclui-se inicialmente que programas de educação de saúde 

sexual e reprodutiva devém estar combinados com outros programas que o incitem a 

aplicar o aprendizado em sua vida cotidiana, e também com medidas para que 

ascendam facilmente a qualquer serviço de saúde (preventivo ou curativo) que 
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necessitem e sejam atendidos por pessoal sanitário competente e compreensível. 

Para combater a coerção sexual na adolescência há que atuar em vários níveis 

(BRASIL, 2012). 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 

Após as reuniões com a equipe de saúde, chegou-se as causas ou situações 

(críticas) que geram o problema prioritário, cuja resolução terá grande impacto 

também na resolução do problema prioritário, sendo:  

1.Falta de apoio da equipe de saúde; 

2.Falta de apoio da Secretaria de Saúde;  

3.Baixa adesão dos membros da comunidade;  

4.Falta de Recursos materiais; 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 

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

“gravidez precoce e gravidez na adolescência: ações desenvolvidas na equipe de 

saúde da família Marianos Joaíma Minas Gerais”, na população sob 

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

estado de Minas Gerais, deverão ser detalhados em quadros a seguir.  

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

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “gravidez precoce e 

gravidez na adolescência: na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família  Marianos, do município Joaíma, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Falta de Apoio da equipe de saúde 

6º passo: operação 

(operações)  

Desenvolver um programa de solicitação de Apoio da Secretaria 

de Saúde as ações de combate e prevenção a gravidez precoce e 

gravidez na adolescência 

6º passo: projeto Apoio da Equipe de Saúde Já! 

6º passo: resultados 

esperados 

Apoio da Equipe de Saúde as ações de combate e prevenção a 

gravidez precoce e gravidez na adolescência 

6º passo: produtos esperados Adesão de 100% dos membros da equipe de saúde as ações de  

combate e prevenção a gravidez precoce e gravidez na 

adolescência;  

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: informações passadas a equipe de saúde sobre 

gravidez precoce e gravidez na adolescência; 

Político: mobilização da Equipe de Saúde quanto as necessidades 

relativas ao projeto;  
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Fonte: própria autora, 2020; 
 

Financeiro: apoio da Secretaria de Saúde quanto aos recursos 

necessários para implantação do projeto;   

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Político: falta de mobilização da Equipe de Saúde quanto as 

necessidades relativas ao projeto;  

 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Médica e Enfermeira/ Motivação Favorável; Ações estratégicas: 
reuniões, treinamentos, capacitações, empenho da equipe em 
apoiar o projeto. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médica da Unidade apoiada pela Enfermeira; Acompanhamento 
através de cronogramas, agendas, acompanhamentos de ações, 
pelo prazo de 120 dias.  

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

O monitoramento e avaliação das ações será feito através de um 
cronograma de ações e agendas, coordenada pela médica e pela 
enfermeira. Caso haja alguma ação que não esteja de acordo 
com o planejado pode-se retornar e refazer de forma mais efetiva.  

Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “gravidez precoce e 

gravidez na adolescência: na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família  Marianos, do município Joaíma, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Falta de apoio da Secretaria de Saúde  

6º passo: operação 

(operações)  

Desenvolver um programa de solicitação de  Apoio da Secretaria 

de Saúde  as ações de combate e prevenção a gravidez precoce 

e gravidez na adolescência 

6º passo: projeto Apoio da Secretaria de Saúde Já! 

6º passo: resultados 

esperados 

Apoio da Secretaria de Saúde as ações de combate e prevenção 

a gravidez precoce e gravidez na adolescência 

6º passo: produtos esperados Adesão e apoio da Secretaria de Saúde de 100% as ações de  

combate e prevenção a gravidez precoce e gravidez na 

adolescência;  

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: informações passadas a secretaria de saúde sobre 

gravidez precoce e gravidez na adolescência; 

Político: mobilização da secretaria de saúde quanto as 

necessidades relativas ao projeto;  

Financeiro: apoio da Secretaria de Saúde quanto aos recursos 

necessários para implantação do projeto;   

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Político: mobilização da secretaria de saúde quanto as 

necessidades relativas ao projeto;  

Financeiro: apoio da Secretaria de Saúde quanto aos recursos 

necessários para implantação do projeto;   

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Médica e Enfermeira/ Motivação Favorável; Ações requerimentos, 
relatórios, e demais documentos que comprovem a eficácia das 
ações frente ao apoio da secretaria de saúde ao projeto. 
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Fonte: própria autora, 2020; 
 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médica da Unidade apoiada pela Enfermeira; Acompanhamento 
através de apresentação de relatórios, requerimentos, fotos, pelo 
prazo de 150 dias.  

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

O monitoramento e avaliação das ações será feito através de um 
cronograma de ações e agendas, coordenada pela médica e pela 
enfermeira apresentada a Secretaria de Saúde, evidenciando a 
eficácia do Projeto. A secretaria de saúde perceberá que as ações 
realizadas tanto com a equipe de saúde quanto com a 
comunidade pode reduzir significativamente os casos de gestação 
não desejada e na adolescência.  

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

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “gravidez precoce e 

gravidez na adolescência: na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família  Marianos, do município Joaíma, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 Baixa adesão dos membros da comunidade 

6º passo: operação 

(operações)  

Desenvolver um programa que proporcione uma maior  Adesão 

dos membros da comunidade quanto as ações de combate e 

prevenção a gravidez precoce e gravidez na adolescência 

6º passo: projeto Adesão dos membros da comunidade Já! 

6º passo: resultados 

esperados 

Adesão dos membros da comunidade as ações de combate e 

prevenção a gravidez precoce e gravidez na adolescência 

6º passo: produtos esperados Adesão dos membros da comunidade e apoio em 100% das 

ações de  combate e prevenção a gravidez precoce e gravidez na 

adolescência;  

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: informações passadas aos membros da comunidade 

sobre gravidez precoce e gravidez na adolescência; 

Político: mobilização dos atores chave da comunidade quanto as 

necessidades relativas ao projeto;  

Financeiro: apoio dos membros da comunidade aos recursos 

necessários para implantação do projeto;   

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Político: mobilização dos atores chave da comunidade quanto as 

necessidades relativas ao projeto;  

Financeiro: apoio dos membros da comunidade aos recursos 

necessários para implantação do projeto;     

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Médica e Enfermeira/ Motivação Favorável; Ações requerimentos, 
solicitações a escola do bairro, solicitações a igrejas, e demais 
ações para realização das medidas de prevenção e combate a 
gravidez na adolescência e gravidez indesejada. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médica da Unidade apoiada pela Enfermeira; Acompanhamento 
através de apresentação de relatórios, requerimentos, fotos, pelo 
prazo de 120 dias.  

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 

O monitoramento e avaliação das ações será feito através de um 
cronograma de ações e agendas, coordenada pela médica e pela 
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Fonte: própria autora, 2020; 
 

 
Fonte: própria autora, 2020; 

das ações enfermeira apresentada aos atores chave da comunidade, que 
verificarão com o tempo se de fato houve queda nos casos de 
gravidez na adolescência no território.  

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

passo) sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “gravidez precoce e 

gravidez na adolescência: na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família  Marianos, do município Joaíma, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 4 Falta de Recursos Materiais  

6º passo: operação 

(operações)  

Desenvolver um programa que viabilize os recursos materiais 

para promoção das ações de combate e prevenção a gravidez 

precoce e gravidez na adolescência 

6º passo: projeto Obtenção de recursos materiais já! 

6º passo: resultados 

esperados 

Recursos materiais obtidos para realização das ações de combate 

e prevenção a gravidez precoce e gravidez na adolescência 

6º passo: produtos esperados Recursos obtidos para realização de 100% das ações de  

combate e prevenção a gravidez precoce e gravidez na 

adolescência;  

6º passo: recursos 

necessários 

Político: mobilização da Secretaria de Saúde e Membros da 

Comunidade a obtenção de recursos necessários para realização 

do projeto;  

Financeiro: apoio dos membros da comunidade e da secretaria de 

saúde aos recursos necessários para implantação do projeto;   

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Político: mobilização da Secretaria de Saúde e Membros da 

Comunidade a obtenção de recursos necessários para realização 

do projeto;  

Financeiro: apoio dos membros da comunidade e da secretaria de 

saúde aos recursos necessários para implantação do projeto;     

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Médica e Enfermeira/ Motivação Favorável; Ações requerimentos, 
solicitações aos atores chave, comerciantes do bairro, igrejas, 
centro comunitário, ara obtenção de recursos para realização das 
medidas de prevenção e combate a gravidez na adolescência e 
gravidez indesejada. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médica da Unidade apoiada pela Enfermeira; Acompanhamento 
através de apresentação de relatórios, requerimentos, fotos, pelo 
prazo de 120 dias.  

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

O monitoramento e avaliação das ações será feito através de um 
cronograma de ações e agendas de requerimentos obtenção dos 
recursos, coordenada pela médica e pela enfermeira apresentada 
aos atores chave da comunidade, que verificarão com o tempo se 
de fato houve queda nos casos de gravidez na adolescência no 
território.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Após apresentar todas estas argumentativas sobre a gravidez na 

adolescência importa salientar que a proposta busca melhorar o entendimento das 

adolescentes sobre a sua sexualidade, o respeito ao seu corpo, e as consequências 

que uma gestação pode trazer.  

A prática clínica no território tem demonstrado que muitas clientes do território 

mesmo com início de atividade sexual, não tem o correto entendimento sobre a 

colocação do preservativo, masculino, não sabem que a pílula está disponível na 

Unidade de Saúde de forma gratuita, além de outros métodos contraceptivos.  

Ao investigar um pouco mais a fundo percebe-se que as jovens que 

engravidam no território apresentam desinformação sobre sexualidade, seus direitos 

sexuais e reprodutivos, problemas relacionados aos aspectos emocionais, 

psicossociais, contextuais, vulnerabilidade, falta de acesso à proteção social, ao 

sistema de saúde, uso inadequado de contraceptivos. Na grande maioria das vezes 

verifica-se a falta de um projeto de vida, ausência de expectativas de futuro, 

educação, pobreza, abuso, acesso a drogas, famílias disfuncionais e vulneráveis, 

abuso de álcool e outras drogas. Tudo isso corrobora para a gravidez na 

adolescência e gravidez não desejada.  

Deste modo, percebe-se que para superar tais fragilidades é preciso uma 

atenção multidisciplinar, o que envolve a equipe de saúde em seus vários âmbitos, 

inclusive sob a perspectiva de educação em saúde com a comunidade, distribuição 

de preservativos, pílulas, e orientações diversas. Não restam dúvidas que se 

desenvolver um projeto nesses moldes certamente o problema será minimizado 

substancialmente, a ponto de diminuirmos a 0% os índices no território. 



37 
 

  

REFERENCIAS 
 
 
ALMEIDA T. Maternidade: quase metade das gravidezes não são planejadas. 
2016. Disponível em <http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/noticias/ultimas/1302-
maternidadequasemetade-das-gravidezes-nao-sao-
planejadas?tmpl=component&print=1&layout=default&Page> Acesso em 04 de maio 
de 2020.  
 
AZEVEDO, .A.E.B.I; EISENSTEIN, E; BERMUDEZ, B.E.B.V.; OLIVEIRA, H.F.;  
GOLDBERG, T.B.L.; FERNANDES, E.C, et al. Guia Prático de Atualização: 
Anticoncepção na Adolescência. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de 
Pediatria, 2018 (Diretrizes). 
 
BINSTOCK, Georgina. Fecundidade e maternidade adolescente no Cone Sul: 
Anotações para a construção de uma agenda comum. Universidade Federal do 
Paraná: Curitiba; 2016. Disponível 
em:http://www.unfpa.org.br/Arquivos/fecundidade_maternidade_adolescente_conesu
l.pdf Acesso em 29 de junho de 2019.  
 
BOUZAS ICS, CADER AS, LEÃO L. Gravidez na adolescência: uma revisão 
sistemática do impacto da idade materna nas complicações clínicas, obstétricas e 
neonatais na primeira fase da adolescência. Adolesc Saude,  n.11, v. 3, p. 7-21, 
2014. 
 
BRASIL. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde; 2012. 
 
BRASIL. Biblioteca Virtual em Saúde. Descritores em Ciências da Saúde. Brasília, 
[online], 2016a. (BRASIL. Ministério da Saúde. Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS). Brasília, [online] 2017. Disponível em: http://decs.bvs.br/homepage.htm). 
Acesso em: 13 de junho de 2019. 
 
BRASIL. Informações sobre Gravidez na Adolescência. Brasília: Ministério da 
Saúde; 2018.  
 
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Cidades@. ............... 
Brasília, [online], 2016b. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 13 
de junho de 2019. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Gravidez na adolescência tem queda de 17% no 
Brasil, 2017. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-
saude/28317-gravidezna-adolescencia-tem-queda-de-17-no-brasil> Acesso em 04 
de maio de 2020.  
 
BRASIL. Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção básica. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
 



38 
 

  

BRASIL. Senado Federal. Senado Notícias. 2019 Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/01/prevencao-agravidez-
precoce-tera-semana-de-discussao> Acesso em 04 de maio de 2020.. 
BRASIL. Sistema Informático Perinatal. Centro Latinoamericano de Perinatología y 
Desarrollo Humano (CLAP). Rev. Public. Cientif. v. 203, n. 1, 2009. 
 
BRASIL. Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. 2020. 
disponível em:<http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/3123-01-a-08-02-semana-
nacional-de-prevencao-da-gravidez-na-adolescencia>. Acesso em 25 de junho de 
2020.  
 
CAMPOS, F.C.C.; FARIA H. P.; SANTOS, M. A. Planejamento, avaliação e 
programação das ações em saúde. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2017. 
Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca. Acesso em: 13 de 
junho de 2019. 
 
CAVENAGHI, S. Acceso a la salud sexual y reproductiva y fecundidade de jóvenes 
en Brasil: desigualdades territoriales. Notas de Población, n. 96, p. 7-52, 2013. 
 
COATES V, SANT’ANNA MJC. Impacto da atenção integral à mãe adolescente 
como fator de proteção à reincidência. In, Monteiro, DLM; Trajano, AJB; Bastos, 
AC: Gravidez e Adolescência. 2009, Revinter Ed, Rio de Janeiro, p 59-63. 
 
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). Acesso em: 13 de 
junho de 2019. 
 
EISENSTEIN E, ROSSI CRV, MARCONDELLI J, WILLIAMS L, Binômio mãe-filho, 
prevenção e educação em saúde. In, Monteiro, DLM; Trajano, AJB; Bastos, AC: 
Gravidez e Adolescência. 2009, Revinter Ed, Rio de Janeiro, p 39-49. 
 
Instituto da Infância/IFAN; Rede Nacional da Primeira infância/RNPI: Primeira 
Infância e Gravidez na Adolescência. IFAN: Fortaleza, 2013.  
 
MAIA JMD, OLIVEIRA CC, GIUSTO RO, WILLIAMS LCA: Mãe e Pai e Casal na 
Adolescência. E agora? Apostila de orientações para profissionais de saúde. 
(2011) Laprev/UFSCAR, disponível em: 
<http://www.laprev.ufscar.br/documentos/arquivos/apostilas-e-
manuais/maeppai_casal_na_adolescencia.pdf> Acesso em 04 de maio de 2020.  
 
MONROY, A. El embarazo em la adolescencia. Salud Reproductiva em las 
Américas. Washington; OPS/OMS, 2007.  
 
NAÇÕES UNIDAS. Operational Guidance for Comprehensive Sexuality 
Education. New York: United Nations Population Fund, 2014. 
 
NASCIMENTO MG, XAVIER PF, SÁ RDP. Adolescentes grávidas: a vivência no 
âmbito familiar e social. Adolesc Saude., v.8, n.4, 41-47, 2011. 
 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/01/prevencao-agravidez-precoce-tera-semana-de-discussao
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/01/prevencao-agravidez-precoce-tera-semana-de-discussao


39 
 

  

POLI, MEH. Maternidade e Paternidade Responsáveis na Adolescência. In, 
Monteiro, DLM; Monteiro, DLM; Trajano, AJB; Bastos, AC: Gravidez e Adolescência. 
2009, Revinter Ed, Rio de Janeiro, p35-38. 
 
RENEPONTES P, EISENSTEIN E. Gravidez na Adolescência, a história se repete. 
Adolesc Saúde., v. 2, n. 3, p. 11-15, 2005. 
 
SANTOS CC, CREMONESE L, WILHEN LA, CASTIGLIONI CM. Perfil social de 
adolescentes gestantes e abandono escolar. Adolesc. Saude, v.11, n. 3, p. 71-76, 
.2014. 
 
VIEIRA LM, GOLDBERG TBL, SAES SO, DÓRIA AAB. Abortamento na 
adolescência: vida à experiência do colo vazio - um estudo qualitativo. Cien Saúde 
Col., v.15;, p.149-156, 2010. 
 
VIEIRA LM, GOLDBERG TBL, SAES SO, DÓRIA AAB. Abortamento na 
adolescência: um estudo epidemiológico. Cien Saúde Col., v.12, p. 201-208, 2007.  
 

 



40 
 

  

APÊNDICE A 
 
 
 



41 
 

  

ANEXO A 


