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RESUMO 

 

A Estratégia Saúde da Família tem enfrentado vários desafios em relação a 

vários temas. Alguns fáceis de resolver, outros mais problemáticos e que 

exigem a união da escola, da igreja, da unidade de saúde, da família e da 

comunidade. Dentre os vários problemas enfrentados em uma unidade de 

saúde, a gravidez na adolescência tem se mostrado afetar vários aspectos de 

vida e do bem-estar das adolescentes, de seus filhos, de sua família e do seu 

futuro. Portanto, o objetivo do estudo foi elaborar um plano de intervenção 

sobre a gravidez na adolescência, na Unidade Básica de Saúde 1, do Bairro 

São Gabriel, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para a elaboração do projeto, 

foi utilizado o Método Simplificado do Planejamento Estratégico Situacional, 

para definir os "nós críticos" da gravidez na adolescência. Também foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica, nas principais bases de dados como 

Pubmed, Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e publicações do 

Ministério da Saúde. Com o levantamento dos principais "nós críticos" foram 

desenhadas as operações e implantado os primeiros passos para resolver o 

principal problema factível de ser realizado. Espera-se que com a implantação 

do plano de intervenção e a resolução dos "nós críticos", os objetivos sejam 

alcançados pela equipe de saúde, podendo assim, permitir mudanças na 

realidade das adolescentes, contribuindo para uma vida mais digna e um 

melhor futuro.    

 

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

Gravidez na adolescência.  



 

 

 

ABSTRACT 

 
The Family Health Strategy has face a myriad of challenges concerning   
a plethora of subjects. Some of theses are easier to overcome, while   
more problematic others demand the coordinated action of schools,   
faith, the Health Unit, the families and the community. Amongst the   
various issues faced in a Health Unit, the teenage pregnancy one has   
been known to affect several aspects of the life and well being of   
teenagers, their kids, their family and also their future. Therefore,   
the scope of the study was to elaborate an intervention plan   
concerning teenage pregnancy at the Basic Health Unit I, located at   
Bairro Sao Gabriel, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. For the   
building of the project, a simplified method of the Situational   
Strategic Planning was used, which helped defining the "critical   
nodes" of teenage pregnancy. The references of this research were   
mainly found at data bases such as Pubmed, Scientific Electronic Library Online 
(Scielo), Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (Lilacs) and 
publishing of the Health Ministry. With the surveys about the main   
"critical nodes", operations were traced and the steps to resolve the   
chiefly solvable problems were taken. We hope that once the   
intervention plan is implemented and the action is taken towards the   
resolution of the "critical nodes", the objectives of the health team   
are reached, therefore, allowing changes at the reality of teenagers,   
contributing for a most dignifying life and a better future.  
 
 

Key words: Family health strategy. Primary health care. Gestation in 
adolescence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

A cidade de Belo Horizonte (BH) é a capital do estado de Minas Gerais e dista 

716 km da capital do país. Foi fundada há 119 anos, conta com 2.513.451 de 

habitantes (censo 2016) e apresenta Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

de 0,810. Faz divisa com os municípios de Contagem, Santa Luzia, Sabará, 

Nova Lima e Ribeirão das Neves (IBGE, 2016).  

Desde a sua criação, a capital teve grande crescimento, principalmente devido 

à industrialização. Assim, devido às várias indústrias, vieram os trabalhadores 

e o crescimento concomitante das comunidades. Hoje BH tem nove regionais, 

com suas subadministrações. A cidade é umas das principais economias do 

país e o setor que mais se destaca é o terciário. De grande importância 

também econômica, é a indústria da mineração, que tem se mostrado um risco 

ambiental e social (IBGE, 2016). 

Cercada pela serra do curral, com uma área de 330,93 km², o município está 

inserido na Bacia do Rio das Velhas, sendo, 157,76 km² situados na Bacia do 

Ribeirão da Onça e 163,63 km² na Bacia do Ribeirão Arrudas. A ocupação 

urbana em Belo Horizonte abrange 95% de seu território, sendo o restante 

destinado às áreas de proteção ambiental e às áreas de parques. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, 96,2% da 

população de BH era atendida pelo saneamento básico. A taxa de 

escolarização entre 6-4 anos é de 97,6%. A mortalidade infantil é de 9,99 

óbitos por mil nascidos vivos (IBGE, 2018).  

Belo Horizonte também tem grandes atrativos turísticos; diversos museus, 

como o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB); museu da moda; museu 

das minas e do metal; museu de artes e ofício, dentre outros; estádio de 

futebol; parques municipais como o parque das Mangabeiras, lagoa da 

Pampulha, além de grande conjunto arquitetônico de Oscar Niemeyer (IBGE, 

2018). 
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1.2 Aspectos da comunidade 

O bairro São Gabriel, localiza-se na região nordeste de Belo Horizonte. Possui 

um centro de saúde, e é referenciado para o atendimento na Unidade de 

Pronto Atendimento- UPA nordeste, localizada no bairro vizinho, São Paulo. A 

unidade conta com o apoio social, como da igreja local, que fornece espaço 

físico para realização de vários trabalhos da Unidade Básica de Saúde - UBS 

(grupo contra tabagismo, práticas de lian-gong, dentre outros). O Bairro é de 

fácil acesso por meio de transporte público, conta com varias linhas de ônibus 

e uma estação de metrô. Ainda, possui quatro escolas e três creches. Tem 

uma associação de moradores muito atuante em prol da melhoria dos serviços 

públicos em geral. Há uma área de maior risco no bairro, onde há atuação do 

tráfico de drogas. Além de uma grande área considerada invasão de terras e 

não reconhecida pela prefeitura legalmente. Todo o bairro, que é de área 

reconhecida pela prefeitura, conta com saneamento básico e energia elétrica 

(IBGE, 2016). 

 

1.3 O Sistema Municipal de Saúde 

A saúde é organizada de acordo com sua complexidade e é baseada na 

Estratégia Saúde da Família (ESF). Assim, são 152 Centros de Saúde; 589 

ESF e 304 equipes de saúde bucal, distribuídos em nove distritos, 

responsáveis cada uma pela administração de sua estrutura. A urgência e 

emergência estão representadas por nove Unidades de Pronto Atendimento; 

28 hospitais incluindo a rede conveniada e 38 ambulâncias do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência- SAMU no pré-hospitalar e 78 academias da 

cidade. Há também oito Centros de Referência da Saúde Mental (CERSAM), 

três Centros de Referência da Saúde Mental para Álcool e Drogas (CERSAM 

AD) e dois Centros de Referência da Saúde Mental na Infância (CERSAMI), 

além da rede hospitalar. Por se tratar de uma capital, situa-se no local de 

referência de vários municípios de todo o estado. Além disso, possui vigilância 

sanitária e de saúde (IBGE, 2018). 
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Ao necessitar de uma consulta especializada, o profissional do Centro de 

Saúde faz o encaminhamento; essa consulta é colocada na central de 

marcação no sistema informatizado. Assim, é feita uma fila eletrônica e quando 

a consulta é marcada, o Centro de Saúde avisa o usuário o local, dia e horário 

da consulta.  

O setor de alta complexidade do Sistema Único de Saúde- SUS em Belo 

Horizonte, que conta com comissões de especialistas, realiza o controle e 

agendamento para exames, tratamentos especializados, estabelecidos como 

alto custo pelo Ministério da Saúde. Assim, atendem usuários de BH e de 

municípios que tenham pactuado com o atendimento nesse município.  

Hoje, o município conta com um total de 211 estabelecimentos de saúde, com 

atendimento pelo SUS; 22 estabelecimentos de saúde com atendimento 

ambulatorial e com atendimento odontológico; oito estabelecimentos de saúde 

com especialidades de internação privado/SUS. 

As Redes de Média Complexidade estão representadas pelos pontos de 

atendimento de Médicos Especializados (Sagrada Família, Campos Sales, 

Padre Eustáquio e Policlínica centro-sul), núcleo de cirurgia ambulatorial e 

Centro de Reabilitação (CREAB).     

O município garante também os serviços de Alta Complexidade com a rede 

conveniada, como Hospital das Clinicas, Hospital da Baleia, Santa Casa de 

Misericórdia, Hospital Evangélico e Hospital Universitário São José. 

 

1.4 A Equipe 1 da Unidade de Saúde São Gabriel, seu território e sua 

população 

 

A equipe 1 da UBS São Gabriel, localiza-se na região nordeste de Belo 

Horizonte. O total da população adscrita é 4212 habitantes, sendo a maioria 

dessa composição, adultos entre 20-69 anos, somando mais que 50% dessa 

composição. Essa área é classificada como risco C. São muito dependentes 
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das atividades do SUS, tanto como consultas, fornecimento de medicação, 

reabilitação, etc. 

Há uma grande área em que a população não pode ser mensurada, pois o 

terreno é invadido e não reconhecido pela prefeitura. Assim, apresenta um 

desafio o atendimento a essa população, não sendo possível realizar visitas ou 

buscas ativas. Ainda, o saneamento básico e o fornecimento de energia são 

realizados de forma ilegal. Já a área reconhecida de abrangência conta com 

todo saneamento básico e fornecimento de energia.  

 

1.5 Equipe de Saúde da Família 1, da Unidade Básica de Saúde São 

Gabriel  

A comunidade tem grande envolvimento com a igreja. A área física da mesma 

também é utilizada em benefício da saúde física dos pacientes. Nesse local, 

acontece a academia da cidade e o grupo de lian-gong, promovido pelo Centro 

de Saúde. O bairro não tem muitos espaços de lazer e recreação, muitas vezes 

a população tem que procurar outros bairros para essas atividades. Porém, na 

regional em que está inserido a UBS São Gabriel, tem o grupo de vivência, 

programa vida ativa, dentre outros programas. 

Na abrangência desta UBS, as áreas oficialmente cadastradas (fora uma área 

de terreno invadida), têm saneamento básico, escolas e creches. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 1, no Bairro São 

Gabriel 

 

A equipe de Saúde no Bairro São Gabriel é composta por uma médica (há dois 

anos); o enfermeiro que está na equipe por 10 anos; três Agentes Comunitário 

de Saúde (ACSs), que atualmente está defasada devido a aposentadoria de 

duas colegas (são cinco vagas) e duas técnicas de enfermagem. Todos na 

equipe têm muita experiência de trabalho, e isso tem ajudado muito no dia a 
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dia, no conhecimento da área e da população, nas questões administrativas, 

nos fluxos da prefeitura, facilitando muito o trabalho da médica. 

1.7 O dia a dia da equipe 1, no Bairro São Gabriel 

No dia a dia são realizados atendimentos pela médica e enfermeiro por meio 

de agenda. Para o agendamento da consulta, os pacientes são acolhidos. Essa 

atividade é realizada duas vezes na semana com o enfermeiro e um técnico em 

enfermagem. Assim, eles têm suas demandas escutadas e são acolhidos. A 

agenda médica é divida entre atendimentos para idosos, diabéticos, 

hipertensos, saude da mulher, pré-natal, puericultura, criança, visita domiciliar, 

atendimento de urgência e grupos operativos. O enfermeiro também tem sua 

agenda dividida em acolhimento, pré-natal, criança, atendimento de urgência e 

de questões administrativas. Os técnicos trabalham segundo escalas feitas 

semanalmente e são divididos entre salas de curativos, de vacinação, de 

farmácia, de acolhimento entre outros. Os ACSs, também tem momento 

reservado para acolhimento do usuário na unidade, além do trabalho no 

território. São realizadas reuniões semanais com os integrantes da equipe, 

para serem alinhadas as ações da equipe, discutir casos, propor intervenções 

em casos complicados, sempre visando aprimorar o processo de trabalho.  

 

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

Os principais problemas levantados pela equipe de saúde 1, do Bairro São 

Gabriel foram:  

 gravidez na adolescência; 

 etilismo; 

 desemprego; 

 falta de informação sobre os fluxos do SUS; 

 baixo autoconhecimento sobre sua condição de saúde.  

 grande número de pessoas vivendo em território invadido e irregular, 

que não possibilita serem contabilizados como população adscrita e 

ainda assim, geram demandas nas UBS. 
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1.9 Priorização dos problemas 

 

Diante dos vários problemas encontrados na atenção à saúde, foi reunida a 

equipe e discutido “E agora, o que fazer?”. Para a ação da equipe diante da 

situação foi preciso analisar e racionalizar a problemática, ver o que a equipe é 

capaz de mudar em médio, curto e longo prazo; os recursos necessários a 

essa mudança; a própria mutabilidade da situação; a urgência de mudança das 

mesmas, dentre outros aspectos. 

Diante dessa realidade e pensando analiticamente, verificou-se que alguns dos 

problemas como o desemprego e a população não adscrita devido à 

irregularidade de terreno, é uma problemática que não cabe a unidade resolver. 

Entretanto, ela pode agir em outros aspectos, mais especificamente na saúde 

desses indivíduos e como atendê-los de uma melhor forma, pois são 

extremamente carentes de tudo. Outras, são ações simples, cabíveis de 

solução, que traz grande impacto ao processo de trabalho e cuidado da saúde, 

como: informações do fluxo e autoconhecimento da doença. 

Também, verificou-se outros problemas importantes como a gravidez na 

adolescência e o etilismo, que exigem ações programadas, envolvendo 

diversos profissionais, com um resultado a médio e longo prazo. 

 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica 

de Saúde 1, no Bairro São Gabriel, município de Belo Horizonte, estado de 

Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Gravidez na 
adolescência 

Alta 6 Parcial Primeiro 

Etilismo Alta 5 Parcial Quarto 

Desemprego Alta 4 Fora Quinto 

Falta de 
informações sobre 
fluxos no SUS 

Média 5 Total Terceiro 
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Baixo 
autoconhecimento 
sobre a doença 

Alta 6 Total Segundo 

Território invadido Alta 4 Fora Sexto 

 
Fonte: Autoria própria (2018)  
  
*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 gravidez na adolescência é um problema de saúde pública, pois envolve o 

adolescente, a estrutura familiar e o sistema de saúde, apresentando um 

grande impacto na vida das adolescentes, suas famílias e sua comunidade. 

Destaca-se como consequências imediatas da gravidez indesejada o aborto 

clandestino, a falta de cuidados pré-natais, a desestruturação pessoal e 

familiar, a adoção e o abandono. Segundo a Organização Pan Americana de 

Saúde, a cada mil adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos, 68,4 ficaram 

grávidas e tiveram seus bebês, sendo considerada acima da média latino-

americana (ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE, 2018).  

É importante relatar que, apesar de ocorrer em diferentes grupos, a gravidez na 

adolescência está associada diretamente com a baixa renda, a baixa 

escolaridade e a pouca perspectiva de futuro. Portanto, devido aos problemas 

levantados na UBS I, no Bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

e entre eles a gravidez na adolescência, esse tema se apresentou de possível 

intervenção pela equipe, para a resolução a médio e longo prazo. Com a 

elaboração do plano de intervenção, espera-se que ocorra um melhor 

entendimento das adolescentes, sobre os riscos e os problemas gerados por 

uma gestação numa idade, em que as mulheres se encontram em uma fase 

vulnerável, podendo afetar sua autoestima e seu futuro escolar e profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral: 

Implantar um projeto de intervenção, em relação à gravidez na adolescência, na 

UBS I, no Bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 

  

3.2. Objetivos específicos:  

 

Propor intervenções pontuais e em longo prazo, para despertar o interesse no 

autocuidado e trazerem os jovens para a UBS. 

Orientar as jovens em relação aos riscos e problemas em relação à gravidez na 

adolescência. 
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4 METODOLOGIA  

 

Para a elaboração do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi utilizado 

o Planejamento Estratégico Situacional por estimativa rápida dos problemas 

observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das ações, de 

acordo com Campos; Faria; Santos (2018), no qual foi construído o diagnóstico 

situacional da UBS I, no Bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para 

isso, realizou-se o levantamento dos problemas de maior impacto na área de 

abrangência. 

Para a realização deste estudo foi feita uma revisão de literatura narrativa, nos 

bancos de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-

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

Saúde e outros. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: gravidez na 

adolescência; Estratégia Saúde da Família; Atenção Primária à Saúde.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

A ESF foi implantada em 1994 visando à reestruturação da atenção primária 

no Brasil, reorientando os processos de trabalho de modo a ampliar a 

resolutividade, impacto na situação de saúde individual e coletiva, além de 

propiciar uma relação custo-efetividade. É considerada uma das propostas 

para a reorganização da Atenção Primária pelo Ministério da Saúde, sendo 

um meio de alcançar os objetivos de universalização, equidade e 

integralidade (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

Na ESF há a busca do trabalho multiprofissional, em equipe, com trocas entre 

trabalhadores de diferentes categorias e com diversidade de conhecimentos e 

habilidades, que interajam entre si para que o cuidado do usuário seja o 

imperativo. Além disso, a ESF é um importante local para a troca de ideias e 

para diferentes pontos de vista, para o ganho na qualidade da atenção e até 

mesmo o aperfeiçoamento da própria estratégia (FIGUEIREDO, 2011). 

A equipe de saúde da família é composta por médico, enfermeiro, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e ACS. Ressalta-se a importância do ACS para 

mudança do modelo de atenção, pois possibilita um melhor vínculo com a 

população, com um trabalho focado na sua necessidade e gerando laços 

interpessoais, que geram cooperação mútua entre profissionais e comunidade 

(ARANTES; SHIMIZU; MERCHÀN-HAMANN, 2016). 

Esse modelo se apoia no método clínico centrado no indivíduo, não na 

doença, onde é considerado seu individual e seu coletivo; seu território; sua 

casa e sua família, buscando escutá-los, acolhê-los e oferecer uma resolução, 

utilizando tecnologias de alta complexidade e baixa densidade. 
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As atribuições da Equipe de Saúde da Família estão relacionadas em 

conhecer a realidade das famílias adscritas, seus problemas de saúde mais 

comuns e suas situações de risco; executar procedimentos de vigilância a 

saúde; garantir continuidade do tratamento; incentivar a participação nos 

Conselhos Locais de Saúde; discutir junto a comunidade o conceito de 

cidadania, enfatizando os direitos em saúde; prestar assistência integral (GIL, 

2006). 

A ESF também representa o primeiro contato ou porta de entrada para o SUS. 

O contato por meio de ações programáticas favorece a sua utilização. Nesse 

sentido, é um aspecto fundamental para sua implantação como modelo de 

atenção primária (ARANTES; SHIMIZU; MERCHÀN-HAMANN, 2016). 

A ESF não é uma peça isolada do sistema de saúde, mas um componente 

articulado com todos os níveis de atenção. Pelo melhor conhecimento sobre o 

usuário e acompanhamento dos casos, é possível ordenar e racionalizar o 

uso dos recursos e das tecnologias mais caras, democratizando o acesso e 

integrando os vários níveis de atenção. Essa capacidade de propor alianças 

no interior do próprio sistema e também nas áreas de saneamento, educação, 

cultura, transporte, dentre outras provoca uma reorganização do sistema nas 

ações e serviços em saúde, rompendo a dicotomia entre ação de saúde 

pública e assistência médica individual, bem como práticas educativas e 

assistenciais (SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE, 2000). 

 

5.2 Atenção Primária à Saúde 

 

As diretrizes do SUS foram definidas na constituição de 1988, a universalização, a 

equidade, a integralidade, a descentralização, a hierarquização e participação da 

comunidade. O processo de construção do SUS sobre esses princípios busca 
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reduzir a distância entre os direitos sociais garantidos por lei e a efetiva oferta de 

serviços e ações públicas em saúde oferecida à população. Ao longo dos anos, 

diversas pesquisas indicaram que as UBS, funcionando de maneira adequada, ou 

seja, de forma resolutiva, oportuna e humanizada, tem poder de 85% de resolução 

dos problemas em saúde (SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE, 2000). 

A atenção primária é o conjunto de ações, individual e coletiva, que abrange a 

promoção, a proteção, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. A saúde apresenta a atenção ao primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade e coordenação como atributos essências e como 

derivados da orientação familiar e comunitária e competência cultural. Assim, há a 

busca da organização e reorientação do modelo de saúde da prática assistencial, 

para um modelo integral e universal de atenção à saúde. Dessa forma, apresentar 

uma rede articulada, com fluxos bem estabelecidos, que atenda a necessidade de 

todos em vários níveis, trazendo consolidação ao SUS. Ela se apresenta como um 

das componentes chaves do sistema de saúde, fundamentado nos impactos onde o 

modelo foi adotado: apresentando um melhor fluxo do usuário no sistema, 

tratamentos mais efetivos das condições crônicas, maior utilização de práticas 

preventivas e maior satisfação do usuário (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013).  

 

5.3 Gestação na adolescência  

 

A adolescência é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a fase 

que vai dos 10 aos 19 anos e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dos 

12 aos 18 anos. Nesse período ocorre a transição da infância para a vida adulta, 

com grande mudança biológica, psíquica, emocional e social (EISENSTEIN, 2005). 

Em uma fase de grandes acontecimentos, a mulher grávida pode não estar 

preparada psicologicamente e socialmente para receber um filho. Porém, a gravidez 

na adolescência nem sempre é percebida como um problema, o que reforça a 
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importância da estratégia de prevenção que considere a realidade local (LIMA et al., 

2004). 

Assim, a gravidez é vivida de múltiplas formas e que os contextos sociais definem 

universos de possibilidades e significados diferentes entre os jovens de diferentes 

classes sociais (AQUINO, 2003). 

Há inúmeros fatores de risco para a gestação nesta fase, dentre eles a baixa 

escolaridade das adolescentes, a idade precoce da primeira relação sexual, baixas 

condições socioeconômicas, o não uso de métodos contraceptivos, história materna 

de gestação na adolescência e falta de orientação sexual (SILVA et al., 2013). 

 

5.4 A gravidez na adolescência e a evasão escolar  

 

São múltiplas as consequências decorrentes de uma gravidez não planejada, entre 

elas está à escolarização. A gestação precoce pode trazer desvantagens à trajetória 

educacional da gestante contribuindo para a evasão escolar (TABORDA, 2014).  

Segundo pesquisa sobre a evasão escolar, feita em parceria com Ministério da 

Educação, a Organização dos Estados Ibero Americanos (OEI) e a Faculdade 

Latino-Americana de Ciências, entre jovens de 15 a 39, 18,1% apontaram a 

gestação como motivo de evasão escolar (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2011). 

A jovem que não estuda ou tenha abandonado o estudo, tem maior chance de fazer 

parte das estatísticas das jovens grávidas, pois a escolaridade pode influenciar na 

não aquisição de práticas preventivas, já que a escola desempenha um papel de 

educação em saúde (SILVA et al., 2013). 

Segundo o estudo de Aquino (2003), entre as mães adolescentes, 25% 

interromperam os estudos temporariamente e 17,3% definitivamente. Porém, 42,1% 

destas já encontravam fora da escola por outro motivo. Assim é possível ver uma 

relação inversa entre escolaridade e gestação, mas ainda assim é difícil estabelecer 

uma causalidade.  
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

A proposta refere-se ao problema priorizado “gestação na adolescência”, para o qual 

se registra uma descrição, explicação e seleção de seus nós críticos, de acordo com 

a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

 

Em conversas com a equipe de saúde e no dia a dia das consultas, notou-se que 

uma das causas da gravidez na adolescência era a falta do uso de métodos 

contraceptivos. As adolescentes não frequentam a UBS e, apesar de conhecerem os 

métodos contraceptivos, não os utilizam, por não estarem conscientes das 

consequências de uma gravidez não desejada. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 

A gravidez na adolescência tem um grande impacto a médio e longo prazo, pois 

essas meninas em geral abandonam os estudos, não conseguem se inserir no 

mercado de trabalho, podendo ter mais filhos em uma situação social frágil, 

interferindo no seu futuro. Dessa forma, são inúmeros os problemas sociais que 

estão interligados e que prejudicam as condições econômicas e de saúde das 

famílias. Esse quadro pode trazer repercussões ruins não somente para a mãe, 

mas, também, interferir no futuro das crianças. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos 

 

Para lidar com a situação, a melhor maneira é a informação e a conscientização das 

adolescentes e de suas mães, antes de engravidarem. Também, convidar as mães a 

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%20André%20dos/1010
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levarem as suas filhas nas UBS e que este lugar seja um local de acolhimento para 

elas.  

Uma estratégia na abordagem dessa população seria a formação de rodas de 

discussão; realizar palestra nas escolas; mostrar como será o futuro delas se 

estudarem e como será difícil o futuro com uma criança, ou seja, “criança cuidando 

de criança”. Para as adolescentes que já estejam grávidas, torna-se importante a 

conscientização para os métodos contraceptivos durante a amamentação (que eles 

existem e não prejudicam a criança), para evitar uma nova gravidez. Também, 

conscientizar e orientar o uso de anticoncepcionais e de outros métodos 

contraceptivos para evitar além da gravidez, as doenças sexualmente transmitidas, 

como a AIDS, sífilis, etc. Estimular a autoestima das adolescentes, para que 

valorizem mais o seu corpo; para planejarem sua vida; desestimular a evasão 

escolar e mostrar oportunidades futuras. 

Portanto, os principais nós críticos a serem trabalhados são: 

1. conscientização sobre cuidados com a saúde; 

2. atividades de lazer – estilo de vida; 

3. processo de trabalho da equipe; 

4. estrutura educacional.   

 

6.4 Desenho das operações 

O desenho das operações está apresentado nos quadros de 2 a 5. 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Proposta de 

intervenção para a gravidez na adolescência, como problema de saúde pública, na 

Unidade Básica de Saúde I, Bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, Minas Gerais”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Unidade Básica de 

Saúde I, do município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 
Conscientização sobre cuidados com a saúde 

Operações Orientar sobre métodos contraceptivos e comportamento sexual de risco 

(Doenças sexualmente transmitidas). 

Projeto Saber Mais  



28 

 

 

Resultados 

esperados 

Adolescentes conscientes sobre a sexualidade e a sua autoestima. 

Produtos esperados -Melhorar o nível de informação;  

-Rodas de debate.  

Recursos 

necessários 

Estrutural: espaço físico.  

Cognitivo: conhecimento teórico e didático.  

Político: disponibilização dos profissionais para a atividade.  

Recursos críticos Político: disponibilização dos profissionais.  

Controle dos 

recursos críticos 

-Gerência da unidade; 

-Motivação favorável. 

Ações estratégicas Liberar espaço na agenda dos profissionais para poder realizar a atividade. 

Prazo Em seis meses 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

Enfermeiro  

Médico  

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Reavaliação da dinâmica. 

Avaliação da redução da gravidez na adolescência. 

Quadro 3 –Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Proposta de 

intervenção para a adolescência, como problema de saúde pública, na Unidade 

Básica de Saúde I, Bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, Minas Gerais”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Unidade Básica de 

Saúde I, do município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 
Atividades de lazer – estilo de vida  

 

Operações Programas de extensão com esportes e estudos fora do ambiente escolar  

Projeto Viver Melhor  

Resultados 

esperados 

-Diminuição da evasão escolar, do ócio e melhor perspectiva de futuro; 
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Fonte: Autoria própria (2018)  

 

-Adolescentes mais conscientes em relação a gravidez na adolescência. 

Produtos 

esperados 

Grupos de práticas de esportes, teatro e leitura; 

Atividades para as adolescentes (como artes).  

Recursos 

necessários 

Estrutural: espaço físico, material esportivo, livros;  

Cognitivo: profissional com conhecimento técnico;  

Financeiro: recurso para compra de livros, material esportivo e de artes;  

Político: espaço físico cedido por alguma instituição.  

Recursos críticos Estrutural: espaço físico  

Financeiro: recursos financeiros para livros, material esportivo para as artes. 

Controle dos 

recursos críticos 

Instituição, exemplo: Igreja  

Ações estratégicas Buscar recursos junto a prefeitura.  

Contratar voluntários para ensino de artes. 

Prazo Seis meses 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Educador físico;  

ACSs;  

Voluntários para as aulas de arte. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

-Avaliar a adesão ao grupo e autonomia do mesmo. 

-Avaliar a redução da gravidez na adolescência. 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Proposta de 

intervenção para a gravidez na adolescência, como problema de saúde pública, na 

Unidade Básica de Saúde I, Bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, Minas Gerais”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Unidade Básica de 

Saúde I, do município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 3 Processo de trabalho em equipe  
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Fonte: Autoria própria (2018)  

Operação  Manutenção do cuidado com o adolescente  

Projeto Linha do cuidado  

Resultados 

esperados 

-Aumento de adolescentes que frequentem a unidade de saúde;  

-Prevenção de gravidez na adolescência.  

Produtos 

esperados 

Grupos operativos com adolescentes  

Recursos 

necessários 

Estrutural: espaço físico, cartilhas do adolescente, material áudio visual e 

folders; 

Cognitivo: profissional com conhecimento técnico;  

Financeiro: material e impressão dos folders  

Político: adesão dos adolescentes, permissão dos pais  

Recursos críticos Político: adesão ao grupo; permissão dos pais  

Controle dos 

recursos críticos 

Próprios usuários  

Ações estratégicas Através dos ACSs, conscientizar a população da importância do cuidado da 

saúde do adolescente.  

Prazo 6 meses 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

ACSs  

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Avaliar a adesão e satisfação dos usuários.  

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Proposta de 

intervenção para a gravidez na adolescência, como problema de saúde pública, na 

Unidade Básica de Saúde I, Bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, Minas Gerais”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Unidade Básica de 

Saúde I, do município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. 
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Fonte: Autoria própria (2018) 

Nó crítico 4 Estrutura educacional  

Operações 
Campanha nas escolas sobre saúde do adolescente; 
Campanhas para atrair os adolescentes na Unidade de Saúde 

Projeto Cuidar mais  

Resultados 

esperados 

-Jovens frequentando a Unidade de saúde;  

Jovens com maior autoconhecimento e autoestima; cuidando mais de sua 

saúde;  

-Redução da gravidez na adolescência 

Produtos 

esperados 

-Estandes;  

-Amostras sobre diversos aspectos da saúde; 

-Redução da gravidez na adolescência. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: material didático, informes, folders, manequins. 

Cognitivo: profissionais de varias áreas de atuação.  

Financeiro: recursos para impressão de materiais como folders e boletins de 

informação. Também para o material de artes. 

Político: abertura da escola e igrejas para o trabalho.  

Recursos críticos Cognitivo: disponibilidade dos profissionais.  

Político: Escola possibilitar a execução do trabalho.  

Controle dos 

recursos críticos 

-Direção escolar. 

-Gerência da Unidade de Saúde. 

Ações estratégicas Fazer reunião com os profissionais e gestores para apresentação do plano de 

ação 

Prazo Seis a oito meses 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

Enfermeiro/médico/agentes comunitários de saúde.  

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

-Acompanhar o processo de medicação da gerência  contraceptivos; 

 -Levantamento da redução da gestação da gravidez. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gravidez na adolescência se constitui em um grande problema de saúde pública, 

podendo afetar vários aspectos de vida e do bem-estar das mulheres jovens, de 

seus filhos e de sua família. Muitas vezes a adolescente e a família não tem 

preparação para receber uma criança de uma adolescente. Isso pode gerar conflitos 

familiares, impossibilidade de completar a função da adolescência, 

comprometimento dos estudos, menor chance de qualificação profissional e muitas 

vezes dependência financeira absoluta da família. Trabalhar esse tema não é fácil, 

pois envolve vários fatores como programas em educação para saúde que não 

sejam ocasionais e sim contínuos. Programas que não só informem, mas que 

eduquem os pais e filhos, que abordem vivências emocionais, sociais e culturas das 

pessoas. Programas em UBS, em escolas, em igrejas e outros lugares, que possam 

atrair os jovens, promovendo seu acolhimento e permitindo seu melhor bem-estar. 

Mas, isso é uma tarefa árdua e que deve ser realizada de forma contínua e por um 

longo prazo.  

Assim, devido aos problemas levantados na UBS 1, no Bairro São Gabriel, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, verificou-se a necessidade de trabalhar esse "nó crítico" 

para a conscientização das adolescentes, afim de que possam fazer suas escolhas 

e ter um futuro melhor.  

O Plano de Intervenção realizado pela equipe foi apenas elaborado, pois não houve 

tempo hábil para  implantá-lo. Espera-se que com a sua implantação, possa criar um 

canal de comunicação para construir uma relação de confiança entre a equipe de 

saúde, a escola, a igreja e os adolescentes, para que haja prevenção tanto da 

gestação quanto das doenças sexualmente transmitidas. 
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