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RESUMO 

 
 

O número de mulheres que engravidam entre os 12 e os 19 anos quase dobrou nos 
últimos dez anos, indicando que o Brasil está enfrentando uma epidemia de gravidez 
em adolescentes. Considerando que a gravidez na adolescência pode gerar uma 
sobrecarga de necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais, comprometendo o 
desenvolvimento do indivíduo, e que é uma realidade na assistência em saúde 
prestada pela Unidade Básica de Saúde de Barra Feliz, em que 46% das gestantes 
que participam do Pré-Natal são adolescentes, o presente trabalho propõe análise dos 
aspectos mais relevantes a respeito desse problema. O objetivo do trabalho é gerar 
ferramentas de conscientização e controle dos fatores relacionados a alta frequência 
de gestação na adolescência entre a população assistida pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde Barra Feliz. Este trabalho foi elaborado a partir do diagnóstico 
situacional da área de abrangência utilizando a estimativa rápida que permitiu levantar 
os problemas vivenciados pela comunidade. Os problemas foram priorizados e, a 
partir daí, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o tema de alguns estudos já 
publicados nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (nas bases de dados da 
Scientific Electronic Library Online e da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde) e o plano de intervenção foi elaborando utilizando o que está 
preconizado no Planejamento Estratégico Situacional. Em seguida foram levantadas 
algumas considerações acerca das relações entre gestação na adolescência e os 
aspectos sociais, econômicos, culturais e educacionais. Tornou-se evidente a 
importância de delinear medidas de intervenção na esfera biopsicossocial como 
ferramenta de redução na incidência de gestação na adolescência. Espera-se, com a 
implantação deste projeto, a geração de ferramentas educacionais necessárias para 
população melhorar sua situação econômica, tornando novas perspectivas pessoais 
e profissionais viáveis e praticáveis, e, por meio de tais mudanças, reduzir a taxa de 
gestação na adolescência por própria opção da população envolvida nesse fenômeno, 
possibilitando que o adolescente seja agente atuante nos seus auto cuidados em 
saúde. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
 

The number of women who become pregnant between 12 and 19 years old has almost 
doubled in the last ten years, indicating that Brazil is facing an adolescent pregnancy 
epidemic. Considering that teenage pregnancy can generate an overload of 
physiological, psychological and social needs, compromising the development of the 
individual, and that it is a reality in health care provided by the Basic Health Unit of 
Barra Feliz, in which 46% of pregnant women who participate in prenatal care are 
teenagers, the present work proposes an analysis of the most relevant aspects 
regarding this problem. The objective of the work is to generate tools to raise 
awareness and control the factors related to the high frequency of teenage pregnancy 
among the population assisted by the staff of the Basic Health Unit Barra Feliz. This 
work was elaborated from the situational diagnosis of the coverage area using the 
quick estimate that allowed to raise the problems experienced by the community. The 
problems were prioritized and, from there, a bibliographic review was carried out on 
the theme of some studies already published in the Virtual Health Library databases 
(in the databases of the Scientific Electronic Library Online and Latin American 
Literature and the Caribbean in Health Sciences) and the intervention plan was 
elaborated using what is recommended in the Situational Strategic Planning. After 
which some considerations were raised about the relationship between pregnancy in 
adolescence and the social, economic, cultural and educational aspects. The 
importance of outlining intervention measures in the biopsychosocial sphere as a tool 
to reduce the incidence of pregnancy in adolescence. With the implementation of this 
project, the generation of educational tools necessary for the population to improve 
their economic situation is expected, making new personal and professional 
perspectives feasible and feasible, and, through such changes, reduce the rate of 
pregnancy in adolescence at the option of the population involved in this phenomenon, 
enabling adolescents to be active agents in their self-care in health. 
 
 
 

Keywords: Pregnancy in Adolescence. Family health strategy. Primary health care.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais de Santa Bárbara 

 

Santa Bárbara a é uma cidade com 31.324 habitantes, localizada 

aproximadamente a 110 km da capital do Estado de Minas Gerais segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE, 2019). 

 De acordo com a Prefeitura de Santa Bárbara (2019): 

 

Em 1702, o bandeirante Domingos Borges descobriu na região do Caraça 
ricas minas auríferas que, mais tarde, foram denominadas Catas Altas. Na 
mesma época, o desbravador Antônio Bueno explorou, na região, outras 
minas, tendo explorado as margens do ribeirão de Santa Bárbara, onde 
achou minas mais ricas que atraíram povoadores, dando começo à formação 
do arraial por volta de 1707. O arraial foi elevado à paróquia e em 1724, o 
arraial foi elevado a distrito, sendo que o município, criou-o, com o território 
desmembrado de Mariana em 1839. 

  

A cidade teve um crescimento populacional importante nas duas últimas 

décadas em função do êxodo rural ocorrido na região e principalmente dos 

atrativos relacionados a oferta de emprego nas mineradoras de atuação neste 

local. Como em várias cidades brasileiras, esse crescimento não foi acompanhado 

do correspondente crescimento econômico, de infraestrutura, e, muito menos, de 

um desenvolvimento social (PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA, 2020).  

Porém com a crise econômica que vem acometendo nosso país, houve 

drástica redução de empregos formais na área da mineração, gerando 

desemprego, aumento de profissionais informais e de desempregados e, com 

isso, aumento da violência e abuso de álcool e drogas, sendo a renda média de 

2,4 salários mínimos entre os trabalhadores formais (PREFEITURA DE SANTA 

BÁRBARA, 2020). 

 A economia da cidade baseia-se principalmente na indústria mineradora 

(incluindo não só as empresas mineradoras como as prestadoras de serviços 

terceirizadas) e da indústria de produção de mel, que gera empregos e está 

vinculada a iniciação profissional de muitos jovens por meio do programa jovem 

aprendiz ofertado pela empresa “Mel Santa Bárbara”, atualmente contando com 

apenas 20,2% da população ocupada segundo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2019).  
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A cidade tem um enorme potencial turístico pelo seu centro histórico 

maravilhoso e pela presença de algumas obras, como o memorial Afonso Pena, 

que retrata a história deste presidente brasileiro de origem santa-barbarense, 

porém está não é um potencial econômico muito explorado, limitando-se 

principalmente aos festivais de música - Torneio Leiteiro e Cavalgada anuais - e a 

algumas festas religiosas pouco valorizadas - cavalhada de Brumal e grupo de 

Congado (PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA, 2020).  

 

1.2 O Sistema Municipal de Saúde  
 

    Na área de saúde, a cidade conta com 11 Estratégias de Saúde da Família 

(ESF) e um hospital filantrópico, a Santa Casa Nossa Senhora das Mercês. Nossa 

microrregional é o município de Itabira, que drena a demanda de vários municípios 

adjacentes, ficando sobrecarregado e, com isso, muitas vezes oferecendo 

tratamentos tardios (SECRETÁRIA DO ESTADO DE SAÚDE, 2011).  

O município de Santa Bárbara propõe-se a um sistema de organização 

poliarquíca, uma vez que tem bem delimitados os diferentes níveis de atenção 

voltados a atenção em saúde integral ao paciente (FARIA et al., 2009). Porém, na 

prática nota-se uma clara coordenação da atenção centrada na equipe gestora da 

secretaria de saúde, dificultando a coordenação por parte da atenção primária. 

Além disso, a comunicação entre os componentes é extremamente falha, não 

havendo contra referência para a atenção primária. 

A ESF trabalha com foco em grupos e tenta continuamente atuar de forma 

prestativa e contínua, porém dada a elevada demanda e a baixa disponibilidade 

de atendimentos (que chega a ser mensal em alguns distritos, como André) torna-

se reativa e esporádica. Em relação aos pontos de apoio da rede, em que se 

destaca o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), que segundo o Ministério da 

Saúde (2017), é um dos serviços de saúde de caráter aberto e comunitário 

constituído por equipe multiprofissional. Entretanto, nota-se uma nítida falta de 

diálogo em rede, não havendo reuniões ou oportunidades de compreender o 

paciente como ser integral e discutir casos entre os diferentes pontos da rede. Os 

pontos de apoio de especialidades são, em sua maioria, localizados no município 

de Itabira, não havendo, desta forma, nenhum contato entre atenção primária e 
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secundária caso não haja preenchimento de guias de contra referência, o que 

infelizmente vem ocorrendo com importante frequência. 

 

1.3 Aspectos da Comunidade 
 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Barra Feliz atende o distrito de Barra Feliz 

onde está localizada, bairro Praia e outros quatro distritos e zona rural - André, Cruz 

dos Peixotos, Galego e Conceição do Rio Acima. Barra Feliz, também conhecido 

como São Bento, é um distrito da cidade de Santa Bárbara, porém localizado em zona 

urbana de Santa Bárbara. Foi descoberta pela expedição do bandeirante Antônio 

Bueno no século XVIII. É limítrofe do distrito de Brumal e da cidade de Barão de 

Cocais. Também faz parte do Quadrilátero Ferrífero e do Circuito do Ouro, centro da 

rota da Estrada Real. Tem como principais pontos turísticos a Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição e a Gruta de São Bento (PREFEITURA DE SANTA 

BÁRBARA, 2020).  

O distrito mais distante da sede é o de André, que encontra-se a cerca de oito 

quilômetros de Caeté, o que dificulta a comunicação entre os diferentes níveis de 

atenção em saúde, uma vez que a maioria dos usuários frequenta o ponto de apoio 

da atenção primária pertencente a Santa Bárbara, porém o pronto-atendimento de 

Caeté. De acordo com o Datasus (2020), Barra Feliz é um dos distritos mais periféricos 

do município de Santa Bárbara, estando localizado mais próximo de Barão de Cocais 

do que de sua cidade sede. Conta atualmente com cerca de 2.000 usuários adstritos 

a UBS Barra Feliz.  

A economia é principalmente vinculada a mineração, de forma direta ou 

vinculada as empresas terceirizadas que prestam serviços na área explorada. Porém 

relacionada a atual crise econômica e os incidentes ambientais relacionados a ruptura 

de barragens, houve uma drástica redução no quadro de funcionários local, 

implicando em grande número de desempregados ou vinculados a empregos 

informais. Em consonância com esse quadro, há ainda, localizada no distrito, a única 

casa de profissionais do sexo da cidade, uma população flutuante e de extrema 

vulnerabilidade social; associado ao mercado de drogas psicoativas de conhecimento 

comum da população, havendo vários moradores em regime de reclusão vinculados 

a crimes por tráfico de drogas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Bueno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Bueno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brumal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o_de_Cocais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o_de_Cocais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quadril%C3%A1tero_Ferr%C3%ADfero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_do_Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_Real
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bento_de_N%C3%BArsia
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As condições de saneamento básico do distrito deixam a desejar, tendo um 

córrego e parte do rio que fluem de maneira exposta no meio da comunidade. 

Associada a esta questão ambiental, grande parte das moradias apresentam 

condições precárias, com moradores de diferentes gerações partilhando poucos e 

pequenos cômodos, havendo ainda uma cultura de “bombões” para coleta de água 

no fundo de cada casa, o que aumenta o risco de doenças transmitidas por via oral-

fecal e por vetores dependentes de água, tais quais dengue e Zika. Sendo a atual taxa 

de mortalidade infantil de 11,85 (IBGE, 2019). 

Vale ressaltar que a comunidade conta com duas escolas, uma estadual e outra 

municipal, ambas partilhando a mesma estrutura física e ofertando ensino desde a 

educação infantil até o ensino médico com programa noturno de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), apresentando, segundo o Educa+ Brasil (2020), IDEB de 4,7. Não há 

nenhuma cooperativa ou atividade popular típica local, havendo uma migração para o 

bairro próximo, Brumal, em que ocorre o grupo de tecelãs. Quanto aos aspectos 

demográficos, estão apresentados no Quadro 1. Já os aspectos epidemiológicos 

estão apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 1 - Aspectos demográficos da comunidade adstrita a UBS Barra Feliz, 

Santa Bárbara, Minas Gerais, 2019. 

Faixa etária/ano Masculino Feminino Total 

< 1 10 9 19 

1-4 61 54 115 

5-14 94 99 193 

15-19 71 68 139 

20-29 132 147 279 

30-39 164 147 311 

40-49 119 121 240 

50-59 124 112 236 

60-69 99 88 187 

70-79 50 41 91 

≥ 80 9 22 31 

TOTAL 933 908 1841 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência (eSUS, 2019). 
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Quadro 2 - Aspectos epidemiológicos da comunidade adstrita a UBS Barra Feliz, 

Santa Bárbara, Minas Gerais, 2019. 

Condição de Saúde Quantitativo (nº) 

Hipertensão Arterial Sistêmica 315 

Pessoas que fazem uso de álcool 152 

Fumantes 127 

Pessoas com sofrimento mental 111 

Diabetes Mellitus 97 

Pessoas com doença cardíaca 20 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 17 

Gestantes 15 

Usuários de drogas 9 

Pessoas que tiveram AVC 8 

Pessoas com câncer 7 

Pessoas que tiveram infarto 4 

Acamados 4 

Pessoas com hanseníase 0 

Pessoas com tuberculose 0 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, 

outras) 

Desconhecido 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência (eSUS, 2019). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Barra Feliz 
 

A UBS Barra Feliz está situada na rua principal do distrito, sendo a única 

referência em saúde do local, uma vez que este dista cerca de 10 km da cidade de 

Santa Bárbara, onde localiza-se o pronto atendimento de referência. Trata-se de um 

imóvel próprio da prefeitura, contando com uma recepção acoplada a sala de espera, 

uma sala de vacina, uma sala de acolhimento, três consultórios (um médico, um 

odontológico e um da enfermagem), uma sala de reuniões e uma cozinha. A 

infraestrutura é inadequada pela ausência de um expurgo e de um consultório 

destinado ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB).  
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As atividades coletivas (grupos operativos e atividade física) são realizadas no 

salão comunitário, que fica ao lado da unidade básica de saúde e conta com uma sala 

espaçosa, uma pequena cozinha e banheiros. Algumas atividades coletivas também 

ocorrem na escola, uma vez que tem como foco intervenção com crianças e 

adolescentes. 

Embora a unidade esteja bem equipada, os pontos de apoio dos distritos não 

oferece recursos adequados para o trabalho da equipe, com macas em péssimas 

condições de manutenção, cadeiras e mesas enferrujadas e consultórios de 

dimensões reduzidas, já sendo repassado a Secretaria Municipal de Saúde sem a 

apresentação de propostas para resoluções até este momento. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Barra Feliz da Unidade Básica de Saúde da 

Família Barra Feliz 

 

A equipe da UBS Barra Feliz é constituída por 11 funcionários, sendo eles: uma 

recepcionista, duas técnicas em enfermagem, uma gestora e enfermeira, cinco 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) uma auxiliar de serviços gerais, um 

odontologista, uma técnica de higiene bucal e uma médica. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Barra Feliz  

 

A Unidade Básica de Saúde Barra Feliz funciona das 7h:00min às 17h:00min, 

sendo aberta para auxiliar de serviços gerais e pela secretária e recepcionista. Assim 

que a técnica de enfermagem chega, também por volta de 7h:00min, são iniciadas as 

atividades relacionadas à assistência, como aferição de pressão arterial e glicemia 

(para os controles ambulatoriais solicitados) e a vacinação; já a enfermeira é a 

responsável pelo serviço de acolhimento e triagem das demandas agudas 

(PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA, 2019).  

Um fator que tem dificultado as atividades de assistência está relacionado a 

não contratação de uma técnica de enfermagem para substituir a que está de licença 

maternidade, dada a alta demanda da comunidade, o que implica na necessidade de 

se utilizar o trabalho dos ACS para auxiliar na separação de prontuários auxílio na 

organização das atividades da sala de vacina.  
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Na primeira segunda-feira de todos os meses, o atendimento é estendido até 

às 20h:00min para atendimento à “Saúde do Trabalhador”, ou seja, para atender aos 

usuários que não conseguem comparecer a UBS em horário administrativo por 

incompatibilidade com sua carga laboral 

 

1.7 O dia a dia da Equipe Barra Feliz 

 

A unidade tem como meta atendar cada usuário com um mínimo de duas 

consultas ano. Calcula-se a média de atendimentos dia que deveriam ser realizados, 

em conciliação com o tempo médio de consulta em Atenção Primária recomendado 

pela Organização Mundial da Saúde, de 20 minutos.  

Tendo em vista que a eficácia do serviço é avaliada principalmente pela 

satisfação do usuário, fortalecemos a importância do acolhimento, em que ficou 

preconizado que nenhum paciente que procure a UBS Barra Feliz saia sem uma 

avaliação da enfermagem (pela técnica ou enfermeira) ou sem o agendamento de 

uma consulta para uma data próxima (estabelecendo o máximo de um mês de espera, 

avaliando o caso-a-caso).  

Desta forma, incluiu-se no processo de agendamento uma ação de educação 

em saúde, em que a população entende, pela prática, que os serviços da UBS não se 

limitam ou são focados somente no atendimento médico. Esta abordagem tem 

demonstrado resultados positivos, principalmente no que diz respeito à resolutividade 

das enfermidades baseadas em problemas psicossociais, como exemplo o 

acolhimento de idosos em vulnerabilidade familiar e social, que procuravam a UBS e 

agendavam consulta sem queixas, mas apenas para conversar. 

A agenda fica organizada da seguinte forma: 10 consultas agendadas e dois 

atendimentos de urgência no período da manhã, e oito consultas agendadas e dois 

atendimentos de urgência a tarde. Quando consideramos o tempo de 20 minutos por 

consulta esta distribuição seria ideal, porém ela não considera a individualidade de 

cada paciente, o gerenciamento do atendimento (por exemplo, um paciente que 

apresenta crise hipertensiva assintomática e que fica em observação, demandando 

constantes reavaliações) e a necessidade de pausas para necessidades fisiológicas. 

Neste ponto, é necessário contar com a boa vontade da equipe e principalmente dos 

pacientes, em compreender atrasos para o atendimento agendado.  
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Um outro dificultador está na determinação do que é caso para atendimento de 

urgência. Esta definição fica a cargo da enfermeira, que realiza esta triagem sem um 

sistema de classificação de risco validado, por falta de recursos (como equipamento 

para inclusão do protocolo de Manchester) quanto pela habitualidade no uso da 

experiência como único critério. Estas questões já foram apontadas em reunião, 

porém sem uma boa resolutividade apontada até o momento. Neste quesito, a falta 

de uma gestão participativa a uniformizadora dos atendimentos no município e nas 

diferentes UBS faz-se visível. 

Os grupos operativos são organizados de forma a realizar por mês um grupo 

de gestantes, na primeira quarta-feira de cada mês (dia de pré-natal), um grupo de 

HIPERDIA, realizado conforme disponibilidade de agenda e está sendo elaborado um 

grupo de adolescentes. 

 

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

A equipe de saúde realizou o diagnostico situacional utilizando o método da 

estimativa rápida que permitiu o levantamento dos problemas que acometem a 

população e a equipe de saúde. A estimativa rápida é considerada uma ferramenta 

apropriada ao planejamento estratégico situacional para equipes de Saúde da Família, 

possibilitando a análise da situação de saúde do território, considerando a perspectiva 

dos diferentes atores sociais envolvidos na construção da realidade local (FARIA: 

CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 Como a equipe não tem condições de resolver todos os problemas de uma só 

vez por motivos financeiros e recursos humanos resolveu priorizar. 

Corroborando Kleba et al (2015) afirmam que estabelecer problemas de saúde é uma 

ferramenta de diagnóstico.  

Os problemas encontrados pelo diagnostico situacional foram: 

- Extensa área de abrangência, pois dificulta acesso aos serviços e a 

comunicação entre os diferentes níveis de atenção em saúde, uma vez que a maioria 

dos usuários frequenta o ponto de apoio da atenção primária pertencente a Santa 

Bárbara, porém o pronto-atendimento em Caeté. 

- Grande número de desempregados. 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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- Casa de profissionais do sexo da cidade, uma população flutuante e de 

extrema vulnerabilidade social; associado ao mercado de drogas psicoativas de 

conhecimento comum da população, 

- Condições precárias de saneamento básico do distrito  

- Alto número de gestantes na adolescência. 

- Grande parte das moradias apresentam condições precárias, com moradores 

de diferentes gerações partilhando poucos e pequenos cômodos. 

- Cultura de “bombões” para coleta de água no fundo de cada casa, o que 

aumenta o risco de doenças transmitidas por via oral-fecal e por vetores dependentes 

de água, tais quais dengue e zika. 

- Acúmulo de água parada casas. 

Por fim, vale apontar que estruturalmente a UBS apresenta os seguintes 

problemas: 

- Falta de expurgo;  

- Falta de consultório para atendimento do NASF-AB;  

- Impressora limitada a consultório médico; 

- Recursos precários nos pontos de apoio dos distritos;  

- Falta de medicamentos na UBS  

- Somente uma técnica em enfermagem incompatível com a demanda.  

Todos estes problemas levantados na UBS a equipe não tem governabilidade 

sobre eles cabe somente solicitar com a gerente e Secretária de Saúde a resolução 

dos mesmos. 

 

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

 
Para selecionar o problema prioritário foi necessário analisa-los de acordo com 

os critérios abordados por Campos, Faria e Santos (2018) que são:  

➢ A importância do problema atribuindo valores “alto, médio ou baixo”,  

➢ Sua urgência distribuindo pontos conforme sua urgência, de 1 e no máximo 30 

pontos)  

➢ Capacidade de enfrentamento. Definindo se a solução do problema está 

dentro, fora ou parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da equipe. 

➢ Seleção numerando os problemas por ordem de prioridade a partir do resultado 

da aplicação dos critérios.  
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        A equipe trabalhou na seleção ou priorização daquele problema que será 

enfrentado e que a equipe tem governabilidade sobre ele, portanto é viável.  

 

Quadro 3 - Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adstrita à equipe de Saúde Barra Feliz Santa 

Bárbara, Minas Gerais. 2019 

Principais problemas Importância Urgência Capacidade de 

enfrentamento 

Seleção 

Alto número de 
gestantes na 
adolescência 

Alta 7 Dentro 1 

Acúmulo de água parada 
em casas 

Alta 7 Parcial 2 

Desemprego Alta 6 Fora 3 

Extensão territorial Alta 5 Fora 4 

Equipe incompleta Alta 5 Fora 5 

     Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 
 Embora haja poucas informações formais em plataformas de acesso a 

informação, nota-se um representativo número de gestantes jovens, ainda na fase de 

adolescência, sendo atendidas pelas UBS Barra Feliz. Atualmente a UBS assiste a 

treze gestantes, das quais seis são adolescentes, ou seja, 46% do público que 

frequenta o pré-natal é de população jovem. Este fato intercorre com diversos outros 

fatores sociais e econômicos encontrados em nossa comunidade. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

A gravidez na adolescência pode gerar um potencial de risco à saúde materna 

e complicações perinatais, como baixo ganho de peso materno, desproporção 

cefalopélvica, pré-eclâmpsia, prematuridade, baixo peso ao nascer e Apgar baixo 

(SANTOS et al., 2019). Outro ponto importante diz respeito à mortalidade e à 

morbidade materno-infantil associada à gravidez adolescente, que, segundo Silva e 

Salomão (2003), estão mais relacionados às desigualdades sociais e à pobreza do 

que à idade da gestante.  

“Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), dos quatro milhões 

de abortos praticados por ano no Brasil, um milhão ocorrem entre adolescentes, sendo 

que 20% delas morrem por suas complicações” (DAMASCENO; BRITO, 2019, p.8). 

Bueno (2004) e Cavasin et al. (2006) apud Damasceno e Brito (2019, p. 8) 

afirmam que “estamos enfrentando atualmente uma epidemia de gravidez em 

adolescentes, pois o número das que engravidam entre os 12 e os 19 anos quase 

dobrou nos últimos dez anos”. Além disso, Esteves e Menandro, (2005) apud 

Damasceno e Brito (2019, p. 8), afirmam que “censos do IBGE de 1997 e de 2000 

registram um elevado número de partos em adolescentes”. 

Diante disso, torna-se importante atentar a importância da Atenção Primária a 

Saúde para prevenção da gestação na adolescência. Nota-se uma demanda na UBS 

Barra Feliz, em que 46% das gestantes que participam do Pré-Natal são adolescentes. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral  
 

 Elaborar um plano de conscientização e prevenção que possibilite a diminuição 

do número de adolescentes grávidas entre a população assistida pela equipe da 

Unidade Básica de Saúde Barra Feliz em Santa Bárbara, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 Estimular conhecimento sobre saúde e auto cuidado entre os adolescentes; 

 Utilizar o período de pré-natal para estabelecer plano de anticoncepção de 

longo prazo entre as adolescentes gestantes; 

 Estabelecer parceria com gestão escolar para incluir educação sexual entre os 

temas abordados com os adolescentes. 
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4 METODOLOGIA 
 

 Este trabalho foi elaborado a partir do Planejamento Estratégico Situacional 

(PES), em que destaca-se a estimativa rápida que permitiu, por meio de dados 

observacionais e de fontes de dados da UBS Barra Feliz do município de Santa 

Bárbara (como dados do e-SUS), o estabelecimento dos problemas que acometem a 

população adstrita. Foi feita a priorização dos mesmos e foi elencado o alto número 

de gestantes na adolescência. Foram estipulados os nós críticos que estão sob a 

governabilidade da ESF. O PES foi seguido a partir das orientações estabelecidas por 

Campos, Faria e Santos (2018). 

Foram consultados dados da Biblioteca Virtual de Saúde (nas bases de dados 

da Scientific Electronic Library Online e da Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde) e o plano de intervenção foi elaborando utilizando o que está 

preconizado no Planejamento Estratégico Situacional. Para a definição das palavras-

chave e keyboards utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (BRASIL, 

2016). Para confecção de redação aplicadas normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações descritas no item Café com Prosa 

disponíveis no módulo “Iniciação a Metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso”. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família  
 

Segundo Starfield, Shi e Macinko (2005) a saúde pública do Brasil é estruturada 

em um sistema de acesso universal, denominado Sistema Único de Saúde (SUS), 

resultado da luta pela redemocratização do País, que traz em seu arcabouço legal 

importantes elementos como o conceito amplo de saúde, considerando aspectos 

socioambientais e o entendimento que a saúde é um direito do cidadão e dever do 

Estado. 

Em 2006, foi elaborada e aprovada a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), que explicita a Saúde da Família como modelo preferencial de reorganização 

da atenção primária no SUS (MACINKO; HARRIS. 2015). A Estratégia Saúde da 

Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos 

do SUS (CARNEIRO JUNIOR; JESUS; CREVELIM, 2010). 

Embora não exista sistema de saúde nem modelo de atenção perfeito, nota-se 

que os que apresentam melhores resultados na saúde da população, e maior 

equidade, “são os que têm na APS a centralidade de sua organização”, sendo que a 

“ESF cumpre com os requisitos de um bom sistema de APS; e existem muitas 

evidências sobre sua efetividade” (MACINKO; MENDONÇA, 2018, sp).   

 

5.2 Atenção Primária à Saúde  
 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) atenção primária à saúde 

(APS) ou atenção básica à saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, ao 

alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 

cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de auto responsabilidade e auto 

determinação.  

A Atenção Básica é de grande importância na composição das redes de 

atenção em saúde buscando o atendimento que proporcione bem-estar 

biopsicossocial (GIORDANI et al., 2020). Em busca de tais objetivos, o SUS baseia-
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se em princípios, dentre os quais destaca-se a integralidade. A Lei Orgânica da Saúde 

estabelece como um dos princípios do SUS: 

 “A integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e 
contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” 
(BRASIL, 1990, inciso II do artigo 7º, Lei 8080).  

 

5.3 Gestação na Adolescência 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, (1965) adolescência é o período 

de vida entre 10 e 20 anos incompletos. Esse período compreende transformações 

físicas, como crescimento e surgimento dos caracteres sexuais secundários 

marcadores da puberdade, “além de reorganização psíquica, peculiaridades afetivo-

sexuais, comportamentais, socioculturais, espirituais, com busca de projetos de vida 

e outra percepção do mundo” (BRASIL, 2005, p. 73). 

A legislação brasileira, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

sancionado pela Lei N° 8.069, de 13/07/90 como conjunto de normas jurídicas que 

tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente e define a faixa 

etária que deve ser considerada:  

Art. 2° - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 12 
(doze) anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e 
dezoito anos de idade incompletos Parágrafo único - Nos casos expressos 
em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 
(dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade. 

 

Em cumprimento à Constituição Brasileira promulgada em 05/10/88, o 

Ministério da Saúde oficializou o Programa de Saúde do Adolescente, visando 

proporcionar atenção integral à saúde dos jovens. Conforme esse Programa, ficou 

estabelecido pela Portaria nº 980 de 21/2/1989 que a adolescência é a faixa etária de 

10 a 19 anos (BRASIL, 1989), ampliando a faixa etária em relação ao ECA baseado 

nas mudanças biológicas que se instalam antes mesmo das perceptíveis alterações 

de crescimento e puberdade (AZEVEDO, 2015). 

[...]De modo geral, a adolescência pode ser compreendida como 
período entre infância e vida adulta, ou seja, é um momento de 
transição, no qual se esperaria a passagem da dependência para a 
independência em relação à família de origem. Os primeiros estudos 
voltados a esse tema partiam da concepção de que essa transição 
seria processual e poderia ser confirmada a partir dos marcos das 

histórias de vida (CAMARANO, 2006 apud VIEIRA, 2017, p.2). 
 

Na realidade brasileira, demonstra-se uma nova configuração dessa transição 

no Brasil, na qual padrões sequenciais de transição convivem com diferentes modos 
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de entrada na vida adulta (CAMARANO, 2006).  No Brasil, o fenômeno da gravidez 

na adolescência tornou-se mais aparente com o aumento de nascimentos em mães 

com faixa etária menores de 20 anos que na da década 90, foi observado quando os 

percentuais aumentaram de 16,38% em 1991 para 21,34% em 2000 (IBGE, 2002). 

“Questões centrais na vida destas jovens, tais como o desejo de engravidar, 

a constituição de famílias nucleares e a mudança no seu status social muitas 

vezes são desconsiderados” (WILSON; HUNTIGTON, 2006 apud VIEIRA et 

al., 2017, p. 2).  

O Programa de Assistência Integral à saúde da Mulher, criado em 1984, 

reconhece o direito das mulheres de dissociar prática sexual e procriação, em que 

foram estabelecidas ações voltadas à contracepção na rede pública de saúde 

brasileira (COELHO et al., 2011).  

Entretanto, observa-se ainda a ocorrência de gravidez não planejada, “o que 

pode ser estabelecido como decorrente de limitações relacionadas às informações e 

aos métodos contraceptivos (acesso, uso inadequado e variedade limitada), o que 

limitaria sua eficácia” (FERRAND, 2007).  Bonell, 2004 apud Vieira (2017, p.1) afirmam 

que embora “a gestação na adolescência seja frequentemente abordada como um 

fenômeno único, uniforme e quase atemporal, os adolescentes compõem um grupo 

heterogêneo de indivíduos, necessitando de um olhar atento às diferenças 

individuais”. 

 A Sociedade Brasileira de Pediatria (2019, p. 2) afirma que: 

 

No momento da consulta, o profissional vai ao encontro das problemáticas, 
dos anseios e frustrações do adolescente, sendo altamente recomendável 
evitar julgamentos de valores para que se estabeleça uma relação de 
confiança, o que não impede de realizar as intervenções pertinentes 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019, p. 2). 

 

O pré-natal é um momento propício para abordagem de educação em saúde. 

Sendo que a construção do conhecimento deve se dar por meio do compartilhamento 

de saberes num diálogo, em que todos os sujeitos sejam considerados docentes de 

saberes diferentes (CARVALHO et al., 2001).  

[...]Segundo um estudo transversal no interior de São Paulo, as 
políticas públicas para a juventude em geral, e particularmente para as 
jovens mães, devem considerar as diferenças nas histórias de vida 
dessas adolescentes. Como exemplo, a geração de renda se configura 
como política importante para parcela que já iniciou a vida adulta, 
enquanto a vida escolar ainda pode ser central para as demais. 
Garantir a ampliação do leque dos “futuros possíveis” para todas as 
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jovens brasileiras é central para a construção de uma sociedade mais 

justa e equânime (VIEIRA et al., 2017, p. 10). 

 
  Intervenções que visem prevenir a gravidez na adolescência não devem se 

restringir a oferecer informações sobre métodos contraceptivos, ampliando seus 

olhares sobre significados e ansiedades envolvidos na iniciação da vida sexual ativa, 

tornando as práticas contraceptivas um processo natural e positivo, assim como a 

vivência da própria sexualidade. De forma a englobar as consequências de uma 

gravidez entre os adolescentes, futuros pais, as implicações da paternidade (DIAS; 

TEIXEIRA, 2010).  

Neste sentido, compreender que o adolescente é um sujeito amplo, portador 

de direitos reprodutivos e detentor de direitos sobre sua vida sexual, é sugerido como 

primeiro passo necessário para estimular pró-atividade no reconhecimento dos seus 

deveres em relação a sua própria sexualidade e suas responsabilidades, em todos os 

seus aspectos (DIAS; TEIXEIRA, 2010).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

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

para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a 

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

Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

Embora haja poucas informações formais em plataformas de acesso à 

informação, nota-se um representativo número de gestantes jovens, ainda na fase de 

adolescência, sendo atendidas pelas UBS Barra Feliz. Atualmente a UBS assiste a 

treze gestantes, das quais seis são adolescentes, ou seja, 46% do público que 

frequenta o pré-natal é de população jovem. Este fato intercorre com diversos outros 

fatores sociais e econômicos encontrados em nossa comunidade. 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

Figura 1 - Fluxograma relacionado ao problema da gravidez na adolescência 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

Modelo 
cultural

• Comunidade periférica

• Expectativas econômicas reduzidas

• Dependência da mineração como principal fonte de 
renda

Crise 
econômica

• Desemprego

• Anseio por aquisição financeira rápida →
Introdução em mercado drogadicção e 
prostituição

• Atividades de lazer restritas

Baixo nível 
educacional

• Baixo acesso e procura 
por informações

• Anseio para adquirir sua 
família e, desta forma, 
sua independência

• Vida sexual ativa precoce

Gestação na 
adolescência

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 

Nós críticos são aquelas causas ou situações que são consideradas as mais 

importantes na origem do problema priorizado, sua resolução consequentemente gera 

vai impactar na resolução do problema. Os nós críticos devem estar dentro do espaço 

de governabilidade da equipe (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018). 

 
A gestação na adolescência é uma questão que envolve diferentes vertentes 

sociais, econômicas, educacionais e culturais. Dentre essas é necessário distinguir as 

que são passíveis de ação da equipe, ou seja, os nós críticos. Dentre elas destacam-

se: 

✓ Hábitos e estilos de vida inadequados. 

✓ Falta de abordagem sobre prevenção de gravidez na adolescência em 

ambiente escolar.  

✓ Melhoria do nível de informação das adolescentes gestantes. 

 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 
produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e 
viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

 

Após explicar o problema e identificar as causas relacionadas, é necessário 

pensar estratégias de enfrentamento do problema, com a elaboração do plano de 

ação. Nesta etapa, além de descrever as operações, objetiva-se identificar recursos 

necessário para operacionalizar a ação e também seus resultados esperados 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018). 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Quadro 4 - Desenho de operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema alto número de gestantes  
na adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Barra Feliz, do município Santa Bárbara, estado de Minas Gerais.2020 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 
 
 
 
 

Nó crítico 1 Hábitos e estilo de vida inadequados 

6º passo: operação 
(operações) 

- Abordar as adolescentes visando estabelecer a 
necessidade de auto cuidado e gestão da própria saúde. 
- Em grupos e individualmente esclarecer a importância 
da qualidade de vida na manutenção de uma vida 
saudável. 
Realizar grupos com a nutricionistas e incentivar hábitos 
saudáveis.  

6º passo: projeto “Seja agente da sua saúde” 

6º passo: resultados 
esperados 

Adolescentes detentoras de mais conhecimentos e mais 
saudáveis. 

6º passo: produtos 
esperados 

Adesão aos hábitos de vida e estilo de vida saudáveis  

6º passo: recursos 
necessários 

Estrutural: disponibilização dos espaços pela gestão 
municipal 
Cognitivo: Repasse de conhecimento 
Financeiro: recursos para aquisição de material 
Político: apoio da gestão municipal 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos 
 

Estrutural: disponibilização dos espaços pela gestão 
municipal 
Cognitivo:  Repasse de conhecimento 
Financeiro: recursos para aquisição de material 
Político: apoio da gestão municipal 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

Secretária de Saúde –favorável 
Médica e enfermeira – favoráveis 
Não há necessidade de usar nenhuma ação estratégica 
motivacional 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano –responsáveis e 
prazos 

Médica e enfermeira e um representante da Secretária 
de Saúde que vão elaborar um roteiro para facilitar o 
acompanhamento do plano - 1 ano 

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

Médica e enfermeira e um representante da Secretária 
de Saúde que vão elaborar um roteiro para facilitar a 
gestão e avaliação do plano 
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Quadro  5 - Desenho de operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema alto número de gestantes  
na adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Barra Feliz, do município Santa Bárbara.2020 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Nó crítico 2 Falta de abordagem sobre prevenção de gravidez na 
adolescência em ambiente escolar 

6º passo: 
operação 
(operações) 

Estabelecer com gestores escolares a inclusão de conteúdo 
sobre prevenção de gravidez na adolescência nas atividades 
educacionais 

6º passo: projeto “O poder de decidir quando quero ser mãe/pai” 

6º passo: 
resultados 
esperados 

Adolescentes detentores de conhecimento em saúde sexual 
através de formação educacional 

6º passo: 
produtos 
esperados 

Inclusão de tema entre as atividades escolares; 
Espaço em ambiente escolar para atividades da equipe de 
saúde. 

6º passo: 
recursos 
necessários 

Estrutural: disponibilização dos espaços escolar 
Cognitivo: Repasse de conhecimento 
Organizacional: apoio político, apoio da gestão escolar local 
e dos pais dos alunos 
Político: apoio da gestão municipal, principalmente da 
Secretária Municipal de Educação 
Financeiro: recursos para aquisição de modelos de 
genitálias para explicação sobre uso de preservativos 

7º passo: 
viabilidade do 
plano - recursos 
críticos 
 

Estrutural: disponibilização dos espaços escolar 
Cognitivo:  Repasse de conhecimento 
Financeiro: recursos para aquisição de material 
Político: apoio da gestão municipal 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretária de Educação –favorável  
Secretária de Saúde –favorável 
Médica e enfermeira – favoráveis 
Não há necessidade de usar nenhuma ação estratégica 
motivacional 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano –
responsáveis e 
prazos 

Médica e enfermeira, um representante da Secretária de 
Saúde e um representante da gestão escolar que vão 
elaborar um roteiro para facilitar o acompanhamento do plano 
- 1 ano 

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

Médica e enfermeira, um representante da Secretária de 
Saúde e um representante da gestão escolar que vão 
elaborar um roteiro para facilitar o acompanhamento do plano  
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Quadro 6 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema alto número de gestantes 
na adolescência   na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Barra Feliz, do município Santa Bárbara.2020  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Nó crítico 3 Melhorar o nível de informação das adolescentes grávidas 

6º passo: 
operação 
(operações) 

Estimular adesão ao pré-natal 
Abordar em grupos operativos em sala de espera 
informações sobre cuidados em saúde com equipe 
multidisciplinar 
Abordar durante o pré-natal questões de auto cuidado 
durante a gestação, incentivo a valorização do amor próprio 
após parto e abordar medidas anticoncepcionais de longo 
prazo 

6º passo: projeto “Saiba como se cuidar” 

6º passo: 
resultados 
esperados 

Adolescentes detentoras de mais conhecimentos e mais 
saudáveis 

6º passo: 
produtos 
esperados 

Parceria com escola local e líderes comunitários 
Gestantes ativas em relação ao auto cuidado 
Puérperas com plano de anticoncepção de longo prazo  

6º passo: 
recursos 
necessários 

Cognitivo: Repasse de conhecimento 
Organizacional: Organização de grupos operativos em sala 
de espera pela equipe 
Político: apoio da gestão municipal 
Financeiro: recursos para aquisição de dispositivo 
intrauterino de cobre para colocação no puerpério 

7º passo: 
viabilidade do 
plano - recursos 
críticos 
 

Cognitivo: Repasse de conhecimento 
Organizacional: Organização de grupos operativos em sala 
de espera pela equipe 
Político: apoio da gestão municipal 
Financeiro: recursos para aquisição de dispositivo 
intrauterino de cobre para colocação no puerpério 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretária de Saúde –favorável 
Médica e enfermeira – favoráveis 
Não há necessidade de usar nenhuma ação estratégica 
motivacional 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano –
responsáveis e 
prazos 

Médica e enfermeira, um representante da Secretária de 
Saúde e um representante da gestão escolar que vão 
elaborar um roteiro para facilitar o acompanhamento do 
plano - 1 ano 

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

Médica e enfermeira, um representante da Secretária de 
Saúde e um representante da gestão escolar que vão 
elaborar um roteiro para facilitar o acompanhamento do 
plano 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Entre os ciclos de vida do ser humano, destaca-se a adolescência, por ser um 

período de formação e delineamento da vida adulta, demarcado pela iniciação da vida 

sexual na maioria dos jovens. A gestação na adolescência implica, na maioria das 

vezes, em introdução precoce dos adolescentes na vida adulta. 

Embora tenha apresentado alguns avanços nos últimos anos, a abordagem de 

saúde sexual ainda é um tema delicado, tendo como principal alicerce a abordagem 

de repreensão da prática sexual como ferramenta de prevenção da gravidez e de 

transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, sem considerar os anseios e 

percepções prévias dos adolescentes em relação ao tema. Além disso, nota-se um 

padrão de maior responsabilização feminina pelo uso de métodos anticoncepcionais, 

acarretando em busca reduzida por conhecimento e cuidados com a prevenção de 

gestação na adolescência por parte de adolescentes do sexo masculino. 

A oferta de métodos anticoncepcionais de maneira gratuita no SUS contribui 

para a acessibilidade, porém a oferta desses métodos sem orientações precisas 

associada a oferta de métodos, por vezes de difícil adaptação e com baixa adesão, 

corroboram com o quadro de crescimento na prevalência de gestação na 

adolescência ao longo dos anos. Esse problema de saúde pública pode ser visto na 

realidade cotidiana da ESF Barra Feliz, impactando nas atividades de prevenção e 

promoção em saúde. 

Dadas as correlações bem estabelecidas entre a gestação na adolescência e 

o nível sociocultural e econômico, instituir ferramentas educacionais e de auto 

apreciação seriam a base para estimular nesses jovens a construção de uma 

perspectiva de futuro e, consequentemente, auto controle sobre as transições entre 

os ciclos de vida. Dessa forma, espera-se que portando renda e conhecimento sobre 

a necessidade de zelo com sua saúde, os adolescentes teriam anseio próprio por 

buscar meios anticoncepcionais como opção para retardar a gestação e delinear 

melhor a sua transição para o ciclo de vida adulta. 

Portanto busca-se, neste trabalho, delinear propostas no escopo de 

governabilidade da equipe, associado ao apoio de gestores e empresas locais com 

potencial para gerar impactos positivos tanto à população alvo, quanto ao sistema de 

saúde do município. Por isso, nosso objeto não visou apenas reduzir a prevalência de 
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gestação na adolescência, mas sim gerar ferramentas de conscientização população 

assistida pela equipe da Unidade Básica de Saúde Barra Feliz em Santa Bárbara, 

Minas Gerais. 

Acredita-se que o paciente seja sim o objeto do cuidado em saúde, mas 

também tem potencial para ser ator principal e sujeito ativo do processo contínuo de 

construção da saúde. Cabe a atenção primária em saúde, dentro da rotina da 

estratégia de saúde da família, fornece ferramentas de educação em saúde à sua 

população adstrita para que haja cada vez mais ações em promoção e prevenção 

primordial e primária e menos foco na saúde curativa e reabilitadora.
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