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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe analisar as altas taxas de gravidez na adolescência na 

comunidade de Frei Gonzaga, Minas Gerais, a partir da Unidade de Saúde da 

Família e propor um plano de intervenção para o problema. A análise foi realizada 

por meio de pesquisa de dados da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 

Municipal da Educação e outros órgãos locais . Além disso, o trabalho teve o 

embasamento teórico para a discussão e compreensão do tema. De uma forma 

geral, a pesquisa bibliográfica faz uma reflexão sobre as causas, as consequências 

e os fatores de risco relacionados à gravidez na adolescência. A fundamentação 

teórica também discutiu de maneira abrangente sobre o contexto social vivido pelo 

adolescente em questão. Partindo da proposta apresentada, primeiramente foram 

explanadas as informações gerais do município bem como os aspectos 

socioeconômicos, culturais, demográficos, dados do sistema de saúde e também o 

funcionamento da unidade. Na sequência foram expostos os principais problemas 

enfrentados pela equipe de saúde e a prioridade de cada questão. A metodologia 

do projeto contou com o diagnóstico situacional da área de abrangência da Unidade 

Básica de Saúde; identificação e seleção dos problemas que demandam prioridade; 

pesquisa bibliográfica e elaboração do plano de intervenção. Por fim, este trabalho 

teve o objetivo de propor uma ação com impacto no elevado índice de gravidez na 

adolescência na comunidade, trazendo propostas para solucionar o problema e 

melhorar o cenário vivido pela população local. 

 

Palavras-chave: Gravidez na adolescência; Gravidez indesejada; 

Comportamento sexual; 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the high rates of teenage pregnancy in the community of 

Frei Gonzaga, Minas Gerais from the Family Health Unit and to propose an 

intervention plan for the problem. The analysis was performed through data research 

from the Health Department, the Education Secretariat and other municipal 

departments. In addition, the work had the theoretical basis for discussion and 

understanding of the subject. In general, the research reflects on the causes, 

consequences and risk factors related to teenage pregnancy. The theoretical 

foundation also discussed comprehensively about the social context lived by the 

adolescent in question. Based on the proposal presented, the current information of 

the city was first explained both the socioeconomic, cultural, demographic, health 

system data and also the operation of the health unit. Following were exposed the 

main problems faced by the health team and the priority of each issue. The 

methodology of the project relied on the diagnosis of the situation of the coverage 

area of the Basic Health Unit; identification and selection of problems that require 

priority; bibliographic research and elaboration of the intervention plan. Finally, this 

work aims to intervene in the high rate of pregnancy in adolescents in the community 

and bring proposals to solve the problem and improve the reality by the local 

population. 

 

Keywords: Adolescent pregnancy; Unwanted pregnancy; Sexual behavior; 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 1.1 Aspectos gerais do município de Novo Oriente de Minas 

 

O município de Novo Oriente de Minas localiza-se no Vale do Mucuri região 

nordeste do Estado de Minas Gerais, ocupando uma área de 755,1 km², com uma 

população estimada de 10.731 habitantes, e população de 10.339, segundo o último 

censo de 2010. (2020) 

O município limita-se aos municípios de Teófilo Otoni, Caraí, Pavão, Catuji, 

Crisólita, Águas Formosas, Padre Paraíso, Pontos dos Volantes, e Joaíma. Está 

496 km de distância de Belo Horizonte, tendo acesso pela rodovia BR 116, MG-409, 

agora asfaltada, mas que necessita de constantes reparos devido ao grande fluxo 

de carros e caminhões com mercadorias (2020) 

A cidade surgiu com a vinda do Sr. João Roque, da região de Topázio, que 

se instalou com sua esposa, Cristina Ferreira Coimbra, em 1936, nessas terras. 

Começou a explorá-las e descobriu que seu subsolo é rico em pedras preciosas, 

atraindo vários garimpeiros e surgindo então pequenos estabelecimentos de 

comércio para suprir a crescente necessidade dos moradores (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, 2019). 

Em julho acontece a festa tradicional da cidade, o Fest-julho, época em que 

se reúnem os novosorientenses que já não moram na cidade e vários visitantes das 

cidades vizinhas. Outros eventos marcantes são a cavalgada e a corrida de cavalos 

na fazenda Guanabara, mais conhecida como Prainha por aqueles que residem no 

município. Os promotores destes eventos são pessoas que apreciam o esporte da 

cidade e da região. Além disso, o município conta com uma gama de belezas 

naturais disponíveis. Nativos e visitantes apreciam os rios pertencentes às 

hidrográficas dos rios Mucuri, Marambaia e Americana. A cidade conta também com 

belíssimas cachoeiras, como a cachoeira da Poaia e morros de granitos, com 

vegetação de Mata Atlântica (MINAS GERAIS, 2019) 

A influência política é marcante na cidade uma vez que a grande maioria da 

população vive na pobreza e necessita de ajuda municipal para melhoria de vida, 

saúde e educação. Além disso, possui apenas dois grupos políticos polarizados que 
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se alternam na administração. A rede de saúde é precária, limitando-se à atenção 

primária à saúde (APS) e aos serviços de urgência em um pronto atendimento na 

cidade. As atividades de nível secundário e terciário em sua maioria são 

encaminhadas para os municípios polo de Teófilo Otoni e Padre Paraíso.  

Existe também uma clínica particular onde são terceirizados alguns 

procedimentos e consultas com especialistas que atendem uma vez por semana. 

Além disso, a cidade conta com projeto “Charming”, antigo “Healthrise” uma parceria 

do Ministério da Saúde e universidades públicas que visa o rastreio e controle de 

doenças como a hipertensão e o diabetes. Vale ressaltar que esse projeto é de 

grande importância social e econômica, pois disponibiliza recursos humanos, 

diagnósticos e terapêuticos, ajudando a população e reduzindo a receita municipal 

com gastos em saúde. 

A economia no município é baixa, já que a exploração do subsolo se encontra 

em decadência e os recursos econômicos se restringem a um pequeno comércio 

agropecuário, sendo que tal arrecadação é insuficiente para levantar a economia. 

Por este motivo, 95% da receita municipal provêm de fontes externas (de acordo 

com o IBGE de 2015).  No ano de 2016, o IBGE apontou que a renda per capita foi 

de R$6.889,06. (2020). 

Em relação a infraestrutura da cidade, o esgotamento sanitário abrange 

37,4 % da área populacional, a arborização de vias públicas 88,6 %; e a 

urbanização das vias públicas corresponde a 43,6 % (2020). 

Quanto à Educação, as pesquisas do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IBGE) de 2017 mostram claramente o afunilamento de matrículas 

realizadas nas escolas. Sendo esta uma realidade não só da comunidade em 

questão nesse trabalho, a de Frei Gonzaga, mas de todo município, onde a evasão 

escolar se faz presente. E quando se trata do gênero feminino a gravidez na 

adolescência ganha relevância, como fator associado à evasão escolar (IBGE, 

2017). 

A taxa de evasão escolar no município aumenta nos anos finais do ensino 

médio, passando de 6,87% para 10,54%, segundo o Sistema Mineiro de Educação 

Escolar (SIMADE). A renda média salarial é de 1.8 salários mínimos. Diante da 

baixa renda familiar muitos adolescentes não terminam os estudos e começam a 

trabalhar em empregos informais ou até mesmo, se envolvem em atividades ilícitas, 

como tráfico de drogas, como forma de garantir seu sustento. É alto o índice de 
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violência no município. No ano de 2019 foram notificados 44 casos de violência, 

cerca de 1 caso a cada 8 dias pelo Sistema de Informacão de Agravos de 

Notificacão (SINAN) 

 

1.2 Aspectos gerais e socioeconômicos da comunidade de Frei Gonzaga 

 

Em relação à comunidade de Frei Gonzaga, parte do município de Novo 

Oriente de Minas, estima-se uma população em torno de 2.400 habitantes. Destes, 

apenas 760 usuários estão cadastrados no e-SUS, o que reflete diretamente na 

produção e financiamento municipal. Sobretudo, dificulta o planejamento das ações 

pela Estratégia de Saúde da Família, pois não é possível quantificar a população 

exata que usufrui os serviços prestados. 

Estima-se que 70% da população total são residentes da zona rural. Hoje a 

população vive basicamente da prestação de serviços, comercio, da agricultura e 

da economia informal em pequenas propriedades rurais localizadas na periferia da 

cidade. O comércio é fraco com alguns pequenos comércios de vendas e bares. A 

maioria dos serviços e atividades se concentra em Novo Oriente. A taxa de 

analfabetismo é grande. Há uma turma de Educação de Jovens Adultos (EJA) na 

comunidade, porém poucos se formam devido não conseguirem conciliar seus 

estudos as atividades laborais que lhe garantem o sustento. No ano de 2019 a turma 

do EJA iniciou-se com 28 alunos e apenas 8 conseguiram concluir a formação.  

 

1.2.1 Aspectos demográficos  

 

Segundo os dados coletados, a ESF Frei Gonzaga, tem cadastrados 760 

habitantes, destes 6 são menores de um ano; 25 de 1 aos 4 anos; 99 de 5 aos 14 

anos; 65 de 15 aos 19 anos; 96 de 20 aos 29 anos; 78 de 30 aos 39 anos; 98 de 40 

aos 49 anos e 115 de 50 aos 59 anos (Quadro 1). Esses dados, embora não 

representem fielmente a realidade, por se tratar apenas dos habitantes cadastrados, 

sugerem que a população da comunidade possui muitos adolescentes jovens, que 

ainda não é uma faixa etária geradora de renda, e por adultos velhos, próximo a 

idade de se aposentar, explicando em partes a baixa renda socioeconômica da 

comunidade. 
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 Quadro 1: População cadastrada na Estratégia Frei Gonzaga, município de Novo 

Oriente de Minas, de acordo com a faixa etária e o sexo, 2019 

 

FAIXA 

ETÁRIA/ANO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1  3 3 6 

1-4  16 9 25 

5-14  53 46 99 

15-19  31 34 65 

20-29  49 47 96 

30-39  41 37 78 

40-49  52 46 98 

50-59  51 64 115 

60-69 49 45 94 

70-79  34 29 63 

≥ 80 10 11 21 

TOTAL 389 371 760 

 Fonte: (Plataforma e-SUS); disponível em: http://192.168.182.242:8080/esus/#/pec. 
Acesso em mar 2020. 
 

1.2.2  Aspectos epidemiológicos  

 

Considerando as condições de saúde mais evidentes na comunidade de Frei 

Gonzaga entre os cadastrados, destacam-se os hipertensos, somando 154 

pessoas, o equivalente a 20%. Em seguida, o grupo de fumantes com total de 59 

pessoas, que corresponde a 7.7% dos cadastrados, e os usuários de bebidas 

alcoólica que somam 34 pessoas, que corresponde a 4,4%.  

Além disso, é significativa a quantidade de pessoas portadoras de sofrimento 

mental, o que corresponde à um percentual de 3.9% do total de cadastrados 

(Quadro 2).   

Sabe-se que os transtornos mentais, sobretudo transtorno bipolares e 

esquizofrênicos têm forte herança familiar. A alta taxa desses transtornos mentais 

reflete uma tendência na comunidade de casamentos consanguíneos, resultando 

na seleção de condições genéticas hereditárias dos genitores em suas proles.  

 

 

http://192.168.182.242:8080/esus/#/pec
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 Quadro 2: Condições de saúde mais prevalente entre os cadastrados na Equipe 

de Saúde da Família Frei Gonzaga, Município de Novo Oriente de Minas, em 2019 

 

  Condição de Saúde Quantitativo (nº) 

Gestantes              16 

Hipertensos              154 

Diabéticos              32 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras)              23 

Pessoas que tiveram AVC               5 

Pessoas que tiveram infarto               1 

Pessoas com doença cardíaca               17 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros)               10 

Pessoas com hanseníase                0 

Pessoas com tuberculose                0 

Pessoas com câncer                5 

Pessoas com sofrimento mental               30 

Acamados                1 

Fumantes               59 

Pessoas que fazem uso de álcool               34 

Usuários de drogas               12 

Fonte: (Plataforma e-SUS); disponível em: <http://192.168.182.242:8080/esus/#/pec> 
acesso em mar 2020. 
 

1.3 O Sistema Municipal de Saúde  

   

O município é composto por cinco Estratégias de Saúde da Família (ESF): 

ESF Francisco Pereira; ESF Vida Nova; ESF Americaninha; ESF Pedra Lenhada e 

ESF Frei Gonzaga. Estão presentes também outros pontos de apoio da rede que 

comunicam entre si, por meio de referência e contrar-referência, como: o Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção a Saúde(NASF-AB), o Centro de 

Referência a Assistência Social (CRAS), o Centro de Atenção Especializada 

(CEAE), a farmácia central e uma unidade de saúde em que de forma improvisada 

são realizados atendimentos de urgência e emergência e que, na grande maioria, 
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são encaminhados para o município de Teófilo Otoni, polo da microrregião de 

saúde. Demais atendimentos eletivos especializados e exames diagnósticos são 

realizados via Secretaria de Saúde ou consórcio com a coparticipação do usuário. 

A população adstrita, formada em sua maioria por famílias residentes em 

zona rural, vive em condições sanitárias precárias, em que fossas sépticas 

inexistem e a água para consumo é proveniente de poços artesianos, o que dificulta 

a prevenção de doenças, sobretudo infectocontagiosas e parasitárias. Tanto que 

em 2016, segundo o IBGE, a principal causa de internação foi diarreia (2019). 

 O sistema de vigilância epidemiológica e sanitária existe, porém falta 

treinamento dos profissionais da rede assistencial para a melhor notificação dos 

agravos em saúde, acidentes com animais peçonhentos, intoxicação por 

agrotóxicos, entre outros. 

A assistência farmacêutica via Sistema Único de Saúde (SUS) é 

representada por uma farmácia central que dispensa as principais medicações da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). No entanto, é comum 

a falta de medicamentos essenciais para a população. 

Em relação à Taxa de Mortalidade Infantil, no ano de 2017 o município de 

Novo Oriente de Minas registrou mais que o dobro de casos em comparação ao 

Estado e ao país. Segundo o IBGE, em 2017 Minas Gerais teve um registro de 10,40 

óbitos para cada 1000 nascidos vivos, e no Brasil, a taxa foi de 12,80. Já em Novo 

Oriente de Minas, o registro de mortalidade infantil foi de 26,9 óbitos para cada 1000, 

ocupando o 116o lugar no ranking de cidades com maiores índices do Estado 

(BRASIL, 2020).  

 

1.3.1 Pontos de Atenção à Saúde e Sistemas de Apoio e Logístico 

 

A comunidade conta com unidades primárias, secundárias e pontos de 

suporte para o funcionamento do sistema de saúde na realização de consultas, 

exames e viabilidade da locomoção dos usuários. São estes: 

• Atenção Primária à Saúde: 5 ESF’S (1 urbano, 2 mistos, 2 rurais).  

• Pontos de Atenção à Saúde Secundários: saúde mental e ginecologia  

• Pontos de Atenção à Saúde Terciários: inexistente   
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• Sistemas de Apoio: exames laboratoriais e de imagem via TFD e consórcio 

intermunicipal de saúde entre os vales do Mucuri e Jequitinhonha. 

(CISEVMJ), farmácia municipal, SISAB, SISCAM, SISVAN, SINAN, entre 

outros.  

• Sistemas Logísticos: O transporte em Saúde é fornecido pela prefeitura, nem 

sempre disponível, e ausência de prontuário eletrônico. Nem todos os usuários 

possuem o Cartão de Identificação dos Usuários do SUS. 

 

1.3.2 A unidade de Saúde da Família  

 

A Unidade de Saúde Frei Gonzaga abriga uma equipe de Saúde da Família, 

que abrange uma população adstrita em cinco micro-áreas de saúde. Possui 

unidade própria, localizada em um morro o que dificulta o acesso. O espaço é 

reduzido, porém bem aproveitado. A unidade conta com recepção, sala de espera, 

sala de triagem, um (1) consultório médico, um (1) consultório de enfermagem, sala 

de procedimento, um (1) consultório odontológico, lavabo, almoxarifado, cozinha e 

área de serviço. Falta um espaço físico para reuniões. Também não possui uma 

saída de emergência para situações excepcionais.  

 

1.3.3 A Equipe de Saúde da Família de Frei Gonzaga 

 

A equipe está em fase de mudança com o processo seletivo de contratação 

de novos agentes, que será formada por um médico, um enfermeiro, uma 

recepcionista, duas auxiliares de enfermagem, e cinco agentes comunitários de 

saúde. No momento da pesquisa deste projeto, meados de 2019, apenas um agente 

de saúde havia sido contratado. Atualmente, a equipe encontra-se completa com 

seis profissionais.  

 

1.3.4 O funcionamento da Equipe de Saúde da Família em Frei Gonzaga 

 

A Unidade Básica de Saúde de Frei Gonzaga funciona das 7h00min às 

11h00min e das 13h00min às 17h00min, exceto pelo atendimento médico às sextas-

feiras, dia em que o médico e a enfermeira se deslocam às zonas rurais em que o 
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atendimento acontece das 7h00min às 13h00min. O funcionamento obedece a uma 

programação com horário e local determinados para o atendimento, e com 

atividades específicas a serem desempenhadas em cada dia e turno.   

 

1.3.5 O dia-a-dia da Equipe de Saúde da Família Frei Gonzaga 

 

A organização das atividades da equipe de Saúde da Família na qual estou 

inserido é realizada pelo enfermeiro, que é o responsável técnico pela unidade. 

Nesta são distribuída as atividades diárias da semana e do mês com pequenas 

alterações entre as semanas. Em sua essência, houve um cuidado para contemplar 

nesta agenda, o atendimento à demanda espontânea (condição aguda) e 

atendimento à demanda programada (condição crônica), perfazendo o total de 12 

consultas por turno. Destas, duas, são destinadas à demanda espontânea. O 

restante das consultas é destinado à demanda programada com atenção às 

condições de saúde como: pacientes hipertensos, diabéticos, atendimento pré-

natal, puericultura e realização de visitas domiciliares. 

Há ainda reuniões com os profissionais da unidade no final de cada mês 

para refletir sobre o processo de trabalho. Eventualmente, são realizados cursos 

de capacitação para médicos e enfermeiros, que são ofertados pela secretaria de 

saúde, permitindo-se o aperfeiçoamento dos profissionais para melhor atender a 

população e fazendo com que a agenda esteja em constante mudança. Além 

disso a agenda permite o atendimento das diferentes condições de saúde da 

comunidade de forma equilibrada, tornando o tempo produtivo e evitando períodos 

de ociosidade.  

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

 

 Recentemente, foram realizadas consultas/entrevistas com os agentes 

comunitários de saúde, aproveitando-se do vínculo conquistado com a população, 

ouvindo-os atentamente e utilizando-se de bom senso crítico para identificar as 

principais condições adversas na comunidade. Além disso, de forma rápida e 

precisa, utilizou-se de registros da plataforma e-SUS, transformando essas 

impressões e observações da equipe em dados quantitativos, que por sua vez, vão 
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permitir a monitorização e a avaliação das ações estratégicas propostas nesse 

projeto. 

 

1.5 Priorização dos problemas e seleção do problema para o plano de 

intervenção 

O Quadro 3 mostra os problemas de saúde mais comuns no território sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família (eSF) Frei Gonzaga, no município 

de Novo Oriente de Minas, estado de Minas Gerais. Aplicando critérios de 

classificação, segundo a metodologia do Planejamento Estratégico Situacional 

definem-se   os problemas prioritários.  

 

Quadro 3: Classificação de problemas de Saúde mais comuns no território sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Frei Gonzaga, no município de 

Novo Oriente de Minas, estado de Minas Gerais, 2019. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização*

*** 

Baixo nível 

socioeconômico e 

cultural 

Alta 3 Parcial 3 

Alta prevalência de 

doenças crônicas 

(HAS) e (DM) 

Alta 3 Parcial 3 

Escassez de 

recursos financeiros 

no setor de saúde 

Alta 4 Fora 3 

Altas taxas de 

fecundidade e 

gravidez na 

adolescência  

Alta  5 Parcial 1 

Doentes crônicos 

que não aderem ao 

tratamento 

Alta 5 Parcial 2 
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Condições sanitárias 

precárias 

Alta 3 Fora 3 

Dificuldade de 

acesso ao serviço 

devido falta de 

transporte 

Média 3 Fora 4 

Doença obstrutiva 

crônica  

Media  4 Parcial 3 

*Alta, média ou baixa  

**Total de pontos distribuídos em emergência, deve totalizar 30 

***Total, parcial ou fora. 

No território da ESF Frei Gonzaga, alguns problemas são prevalentes, como 

por exemplo, a alta taxa de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, principalmente, 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM). Outra morbidade de 

destaque além da HAS e DM é a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

decorrente do hábito de fumar e cozinhar em fogão à lenha.  O baixo nível 

socioeconômico da população dificulta a aquisição de medicamentos e exames 

laboratoriais, ficando a cargo da gestão municipal, que por sua vez não possui 

recursos suficientes principalmente para fornecer as medicações de alto custo. 

Os problemas socioeconômicos somados a baixos níveis de escolaridade 

acarretam altas taxas de fecundidade cada vez mais precoce. Isso torna Frei 

Gonzaga uma comunidade com altos índices de gravidez na adolescência. Outros 

problemas como o baixo nível sociocultural e o analfabetismo resultam em 

condições de saúde limitada e dificuldades em solucionar as demandas. Existem, 

sobretudo, famílias vivendo em condições sanitárias precárias, fator que favorece o 

aparecimento de doenças transmissíveis e infecto-parasitárias.  

O território é amplo e com estradas de difícil acesso, principalmente nas 

estações chuvosas do ano. Este problema se torna ainda maior porque já existe 

uma carência de transporte público na comunidade. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que a gravidez na adolescência é uma condição prevalente na 

comunidade de Frei Gonzaga, este trabalho visa identificar os fatores relacionados 

à alta taxa de gravidez precoce na comunidade e, consequentemente a elaboração 
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de um plano para intervenção e mudança dessa realidade. Futuramente, esse 

trabalho pode servir de base e inspiração para outros projetos de intervenção, em 

outras condições problemáticas na comunidade.  

Sabe-se que a gestação precoce pode trazer grandes consequências para a 

vida do adolescente. É uma condição que podem afetar a vida social, além de 

interferir negativamente nos projetos futuros, e interromper as experiências a serem 

vividas durante a puberdade. 

É importante ressaltar também que, na comunidade, há um número 

significativo de gestantes multíparas sem nenhum planejamento, e portanto, a 

problemática demanda certa urgência no intuito de diminuir as recorrências da 

gravidez não planejada e frear as consequências do fenômeno.   

Intervir neste problema com ações efetivas é importante para diminuir as 

condições desfavoráveis ao nascimento, parto prematuro, intercorrências neonatais 

e maternas, bem como interferir em todo o processo psicossocial e econômico 

decorrente de uma gestação que eventualmente não foi planejada.  

Por fim, este trabalho faz-se necessário para aprofundar o campo de 

conhecimento sobre o assunto, permitir discussão do tema na sociedade, e assim, 

possibilitar ações efetivas junto à comunidade para tratar dos problemas sociais 

proporcionando melhor qualidade de vida e garantia de futuro para a população. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Apresentar um plano de intervenção tendo em vista a alta taxa de gravidez 

na adolescência na comunidade de Frei Gonzaga, um problema prioritário na 

Estratégia de Saúde da Família de Frei Gonzaga. 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Quantificar o número de gestantes na comunidade e a respectiva idade, 

escolaridade, renda familiar, número de gestações prévias e prole; 

• Oferecer palestras em escolas com temas voltados para educação sexual e 

planejamento familiar; 
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• Discutir com a gestão pública municipal juntamente com líderes das 

secretarias da Educação, Saúde e Cultura sobre a situação socioeconômica 

da comunidade, promovendo ações que integrem a população no 

engajamento familiar, além de projetos de emprego e renda para favorecer o 

aumento da perspectiva de vida e futuro de forma geral. 

• Sensibilizar os pacientes quanto à importância dos métodos contraceptivos, 

enfatizando que a associação dos métodos contraceptivos aumenta a 

eficácia, sobretudo o uso combinado do preservativo e do anticoncepcional 

na prevenção da gravidez, se comparado ao uso individual de qualquer um 

dos métodos. 

• Conscientizar a população da importância da prevenção da gravidez teremos 

como benefício diminuir o número de gestantes e consequentemente diminuir 

também os gastos pelo município com consultas, medicações, exames de 

laboratório, imagem e transporte; 

• Fortalecer o vínculo entre os membros da equipe de saúde com o profissional 

e o usuário através da elaboração e execução desse projeto; 

• Analisar e discutir sobre os fatores que levam à gravidez na adolescência a 

fim de compreender a questão considerando todo o contexto social dos 

protagonistas.  

 

4 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste plano de intervenção foram realizadas as seguintes 

atividades: 

 

• Diagnóstico situacional da área de abrangência da Unidade Básica de 

Saúde, realizado pelo método da Estimativa Rápida (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). Através do diagnóstico foi possível identificar os problemas 

mais relevantes e fazer a seleção do mais importante, e que a equipe tinha 

governabilidade sobre ele para fazer a intervenção. 

• Revisão bibliográfica por meio de pesquisa nos bancos de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS e Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), e em manuais do Ministério da Saúde. A pesquisa 

bibliográfica ocorreu por meio dos seguintes descritores: 
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- Gestação não planejada 

- Gravidez na adolescência. 

• Elaboração do plano de intervenção seguindo os passos do planejamento 

estratégico situacional, conforme apresentado na disciplina “Planejamento e 

programação das ações em saúde” (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a fase da 

adolescência corresponde à idade entre 10 e 19 anos. Inúmeras mudanças são 

percebidas nessa faixa etária como alterações físicas, emocionais, psíquicas e 

sociais. Essa metamorfose é o marco da transição da infância para a fase adulta do 

ser humano. (BRASIL, 2018) 

Dentre as transformações vividas pelo adolescente, destaca-se a afirmação 

do comportamento sexual. Segundo Dias e Teixeira (2010) o início da atividade 

sexual tem acontecido cada vez mais precoce entre os jovens. Os autores afirmam 

que essas mudanças vêm acontecendo desde a década de 90, devido a uma junção 

de fatores, e, principalmente pelo discurso da liberdade sexual. "[...] essa “liberdade 

sexual” não foi necessariamente acompanhada por uma discussão de valores 

associados ao corpo, à sexualidade e aos papéis sexuais e de gênero presentes 

em nossa sociedade. (DIAS; TEIXEIRA, 2010, p.126).  

Além da liberdade sexual, podem existir outros motivos ligados ao sexo 

precoce. Santos e Nogueira (2009) afirmam que a curiosidade natural, a 

necessidade de se auto afirmar, de expressar sentimento, falta de apoio da família, 

falta de expectativa de vida, entre outros, são circunstâncias a se considerar. (DIAS; 

TEIXEIRA, 2010, p.51). 

Atualmente a questão da sexualidade leva à um problema maior. Rodrigues 

e Santos (2017) afirmam que mundialmente mais de 16 milhões de meninas com 

idade entre 15 a 19 anos engravidam anualmente. Segundo os autores, o maior 

índice é registrado em países subdesenvolvidos. “No Brasil, de acordo com o 

sistema DATASUS, apenas no ano de 2014, foram registrados 562.608 partos de 

mulheres entre 10 a 19 anos” (Rodrigues e Santos, 2017, p.144). Tanto que com a 
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proporção dos nascimentos em mães nessa faixa etária a gravidez na adolescência 

é considerada um problema de saúde pública, ou ainda, uma problemática social. 

A Pesquisa Nacional de Saúde escolar do IBGE mostrou que no ano de 2015, quase 

10% das adolescentes que cursavam o nono ano escolar ficaram grávidas - tanto 

nas escolas públicas quanto no setor de ensino privado. (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, 2015).  

Muitos são os fatores ligados à gravidez precoce. São questões que vão 

desde o processo de estruturação familiar até ao contexto social em que essas 

jovens estão inseridas. De acordo com Belo e Silva (2004), algumas variáveis 

podem estar diretamente relacionadas a este fenômeno. Aspectos como vida sexual 

precoce, baixo nível de escolaridade, limitações na estrutura socioeconômica e 

sociocultural além da falta de prevenção e conhecimento sobre o próprio período 

fértil (p.480-481).  

Analisando de forma prática, uma gravidez ocorre na ausência de métodos 

contraceptivos. Entretanto, é preciso considerar os fatores precursores de uma 

gravidez. Segundo Santos e Nogueira (2009), em 1996, foi realizada uma pesquisa 

pela Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil a fim de compreender o 

comportamento reprodutivo entre os jovens do país. Todos os questionados tinham 

ciência de algum método contraceptivo, mesmo que com conhecimento limitado 

sobre a utilização correta. Outro estudo mostrou que 87% dos jovens entrevistados 

conheciam, mas 70% deles tiveram a primeira relação sexual sem nenhum tipo de 

prevenção. Isso explica que boa parte das ocorrências de gravidez na adolescência 

não acontece por falta de informação, mas talvez pela ausência do conhecimento 

aprofundado. Santos e Nogueira (2009) afirmam que a população brasileira tem o 

hábito cultural de se automedicar e/ou obter medicamentos por indicação de um 

farmacêutico – que é o caso do anticoncepcional. O que ocorre é que muitas vezes 

o medicamento não é apropriado ou é ingerido de forma incorreta. Quando surgem 

os efeitos colaterais, a adolescente tende a deixar de usar ou substituir o 

medicamento aleatoriamente. 

Dias e Teixeira vão dizer que  

 

-“[...] informação não se traduz em comportamento efetivo. E por 
que isso? Um motivo é que a informação que os adolescentes 
possuem refere-se à necessidade de uso de contraceptivos, mas 
não significa que eles possuam conhecimento suficiente para 
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implementar um comportamento contraceptivo adequado”- ( DIAS e 
TEIXEIRA, 2010, p.126) 

 

O comportamento das adolescentes em relação à atividade sexual está muito 

ligado a fatores sociais. A literatura reitera que a criação descomprometida ou 

desprovida de cuidados dificulta o processo saudável da sexualidade do 

adolescente podendo até limitar o desenvolvimento de relações sólidas e afetivas. 

Há casos em que a gravidez pode surgir como uma válvula de escape do sistema 

familiar para a formação de uma nova família, ainda que novos fatores 

desfavoráveis, como dificuldade econômica e decorrências sociais possam emergir 

dessa nova construção - (SANTOS, PALUDO, SCHIRÒ E KOLLARAE, 2010, p.9-

10).  

A família tem um papel fundamental e indispensável na formação do ser 

humano, principalmente no período de transição para a vida adulta. É durante esta 

fase que se formam os valores e se adquire visão de mundo. A falta de estrutura e 

informação dos pais somada à condição emocional delicada que se encontra o 

adolescente pode gerar certas tensões no ambiente familiar e até contribuir para 

que as jovens busquem apoio e informação em outras fontes. (SANTOS e 

NOGUEIRA, 2009)  

 

A família é o primeiro modelo, é o referencial para que o adolescente 
possa enfrentar o mundo e as experiências que ainda estão por vir. 
Daí a necessidade de diálogo entre pais e filhos para que estes não 
busquem informações erradas ou incompletas com amigos ou 
parceiros que também não detêm conhecimento suficiente. 
(SANTOS e NOGUEIRA, 2009, p.49). 
 

  Em muitos casos, a sexualidade é vista pelos pais apenas como um ato 

sexual, onde a prática é abordada como uma proibição seja por questões morais, 

éticas ou ainda valores preservados pela família (Nascimento, Xavier e Sá, 2011). 

Além disso, nas famílias em que o tema não é abordado há mais dificuldade de 

aceitação dos fatos. Ou seja, uma família sem estrutura acaba fechando o espaço 

do diálogo e trazendo conflitos entre os membros. 

Outra questão a ser observada é que o contexto familiar pode interferir 

grandemente no comportamento e nas escolhas dos adolescentes. Uma análise 

feita por Reis e Oliveira-Monteiro (2007) realizada na região periférica do município 

de Santo André, SP, constatou que 23% das adolescentes grávidas atribuíram 
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“brigas e tristezas com a família” como um dos principais fatores para o evento. A 

pesquisa feita com jovens que participavam de um programa de inclusão 

sociocultural mostrou ainda que 13% delas responderam "falta de opções de vida" 

como uma justificativa para engravidarem (p.60). O estudo mostra que, em alguns 

casos, a soma de carência emocional com a falta de oportunidade no contexto 

sociocultural pode resultar numa gravidez precoce. Segundo os autores, isso ocorre 

como uma saída para lidar com a falta de perspectiva de vida e de construção de 

futuro. Ou seja, o adolescente inserido em situações de limitação socioafetiva e/ou 

sociocultural tem dificuldade de visualizar meios de engajamento social e 

profissional na sociedade. 

Em outro prisma, quando se trata de uma gravidez precoce alguns impactos 

desse evento são observados. A começar pela aceitação do grupo familiar e o 

redirecionamento da posição que ocupa no ambiente doméstico, principalmente se 

tratando das meninas. “A posição da adolescente gestante, no contexto familiar, é 

redimensionada, na medida em que ela precisa desenvolver habilidades e assumir 

responsabilidades relacionadas ao cuidado do bebê e de si mesma” (Dias e 

Teixeira, 2010, p.125). A adolescente também precisa lidar com o consentimento 

da família que nem sempre acontece de forma rápida e tranquila.  

Outra situação (NASCIMENTO, XAVIER e SÁ 2011)  muito recorrente é a 

evasão escolar. A fase da adolescência, por si só, já configura um período de 

emoções é caracterizada por fragilidade psicológica. A ocorrência da gravidez neste 

tempo pode tornar a situação ainda mais complicada. Com o foco na gestação - e 

no bebê após o nascimento, dificilmente a adolescente consegue conciliar a 

maternidade com a vida social. Abrir mão dos estudos se torna a solução mais viável 

diante da realidade vivenciada. Dias e Teixeira (2010) explanam que o abandono 

escolar é frequentemente abordado na literatura por diversos autores. Uma 

pesquisa realizada numa maternidade no interior do estado de Goiás mostrou que 

a evasão escolar é a recorrência mais frequente entre adolescentes que engravidam 

em período escolar. 

Ao serem questionadas sobre as mudanças que ocorrem na sua 
vida social, após a confirmação da gravidez, foi evidenciado que a 
interrupção dos estudos foi o que mais se repetiu. Logo percebe-se 
que de acordo com as falas das adolescentes, voltar à escola tem 
sido uma realidade cada vez mais distante de seus objetivos 
(NASCIMENTO, XAVIER e SÁ, 2011, p.46). 
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  Outro estudo realizado em 2006 apontou que 68,3% das adolescentes que 

engravidaram não frequentaram mais a escola. O número subiu para 85,7% no final 

da gestação (Nascimento, Xavier e Sá, 2011, p.46). 

De acordo com Dias e Teixeira (2010), o cenário social deste fenômeno tem 

impactos que afetam e comprometem a perspectiva de futuro destes adolescentes. 

Belo e Silva (2004) entendem ainda que além da evasão escolar, a gravidez precoce 

pode estar ligada à desqualificação para o mercado de trabalho, desemprego – e 

suas implicações, como dificuldade financeira, falta de oportunidade, e ainda 

impossibilitar que outras experiências sejam vivenciadas na juventude, ou seja, a 

gravidez na fase da puberdade pode limitar as expectativas da construção de um 

futuro profissional, social e familiar. 

Ainda há que considerar fatores biológicos e psíquico-sociais relacionados à 

gravidez na adolescência. Dias e Teixeira (2010) afirmam que a gestação nesse 

período pode trazer riscos à saúde tanto da mãe quanto do bebê. “Há evidências 

de que gestantes adolescentes podem sofrer mais intercorrências médicas durante 

gravidez e mesmo após esse evento que gestantes de outras faixas etárias” (DIAS 

e TEIXEIRA, 2010, p.123).  

Além de complicações durante a gestação, há maior chance de parto 

prematuro e do desenvolvimento de doenças no recém-nascido (DIAS e TEIXEIRA, 

2010, p.123).  

Entretanto, de acordo com Yazlle (2010), alguns autores consideram que a 

gravidez na puberdade não apresenta grandes riscos, desde que a gestante seja 

bem assistida durante o pré-natal. Porém o que geralmente ocorre são consultas 

irregulares devido a todo o contexto social, familiar e psicológico em que a 

adolescente se encontra.  

Outros autores afirmam que as complicações que podem surgir na gestação 

e após o nascimento do bebê podem estar mais ligadas à situação socioeconômica 

do que à pouca idade. Isso porque o contexto de pobreza leva a outras situações, 

como por exemplo, a má alimentação, condições de higiene inadequada e habitação 

precária (DIAS e TEIXEIRA, 2010, p.125). 

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
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6.1 Descrição do problema selecionado 

 

A comunidade Frei Gonzaga possui altas taxas de fecundidade. Isso é 

observado pela alta demanda de consultas pré-natais, e uma quantidade 

significativa de gestantes multíparas, em que essas grávidas já possuem dois ou 

mais filhos e se encontram na espera de outro.   

Atualmente a comunidade possui 16 gestantes em acompanhamento pré-

natal, sendo que quatro delas (23,5%) têm menos de dezessete anos. Ao se 

quantificar o número de filhos por gestantes incluindo-se a gestação atual, elas 

possuem juntas, 45 filhos. Dessa forma, excluindo as gestações que não foram 

adiante, ou seja, os abortos, a média calculada é de 2.8 filhos por gestantes, sendo 

a média de idade 23 anos. Pelos números, a equipe observa que a comunidade 

possui uma alta taxa de fecundidade, e de gestações precoces. 

A quantidade de gestantes na comunidade configura um problema oneroso 

para o município por conta da demanda de consultas, medicamentos e dificuldade 

de logística. Além disso, a discussão literária mostra que as gestações precoces 

muitas vezes estão relacionadas ao cenário econômico e sociocultural, onde não 

há estrutura familiar para o planejamento da gravidez - questão que ocasiona 

diversos transtornos futuros. Exposto isto, torna-se um problema prioritário a ser 

enfrentado pela equipe de saúde Frei Gonzaga.  

 

6.2 Explicação do problema  

 

Após a reflexão da equipe, todos concordam que a gravidez na adolescência 

na comunidade é um problema complexo, não tendo um fator causal único, mas um 

conjunto de fatores que somados justificam uma alta taxa de fecundidade e gravidez 

precoce. Entre esses fatores podemos citar o baixo nível socioeconômico e cultural. 

Ainda nesse contexto, faltam instruções, por exemplo, sobre educação sexual e 

utilização de métodos contraceptivos. É possível observar que tanto na escola 

quanto em casa, local onde esses adolescentes passam a maior parte do dia, não 

há nenhum tipo de abordagem sobre o assunto, sendo considerado um tabu a ser 

enfrentado ainda nos dias atuais. Outro aspecto importante é o uso incorreto ou 

irregular da medicação anticoncepcional oral, influenciando na eficácia da 

contracepção. Um método existente é o Dispositivo Intrauterinos (DIU), porém, é 
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uma opção de custo mais elevado para sua dispensação e requer profissional 

capacitado para a introdução destes nas mulheres. Esse profissional capacitado 

inexiste no contexto atual do município, dessa forma um método bastante eficaz na 

contracepção não é utilizado principalmente pela população de baixa renda. 

Outro fator que contribui para o aumento das taxas de gravidez precoce na 

comunidade de Frei Gonzaga, é que em se tratando de uma população de baixa 

renda e com sérios problemas socioculturais, a gestação é percebida pelas 

adolescentes inseridas neste contexto como uma oportunidade de melhorar sua 

condição econômica. Há a possibilidade de subsídio vindo do pai da criança 

(pensão alimentícia) caso não haja um relacionamento conjugal. Dessa forma, 

muitas dessas mulheres podem utilizar-se de uma gravidez como forma de receber 

recursos financeiros. A gravidez ainda proporciona o recebimento do auxílio 

maternidade e outros benefícios do governo, por exemplo, o programa Bolsa 

Família, que contempla cerca de um quinto da população de frei Gonzaga (494) 

pessoas, aumentando assim a renda familiar. 

Também é preciso considerar que a recorrência do problema proposto neste 

trabalho é uma tendência mundial, não sendo uma realidade apenas da comunidade 

de Frei Gonzaga. Além de toda a problemática social, cultural e econômica, o 

cenário está relacionado com mudanças no comportamento sexual da população e 

iniciação precoce da sexualidade.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos 

 

A seguir, apresentam-se os “nós críticos” identificados como situações pela 

qual a equipe tem alguma possibilidade de ação mais direta e pode ter importante 

no problema considerado prioritário: “ altas taxas de fecundidade e gravidez na 

adolescência”: 

 Nó crítico 1 - Falta de orientação em educação sexual, planejamento familiar e 

uso irregular dos métodos contraceptivos. 

 Nó crítico 2 - Falta de acesso a métodos contraceptivos mais eficazes como: DIU 

e Esterilização Cirúrgica. 

 

 Nó critico 3 - Baixo nível socioeconômico e social da comunidade. 
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6.4 Desenhos das operações 

 Operações sobre o “nó crítico 1, 2 e 3” relacionado ao problema “altas taxas 

de fecundidade e gravidez na adolescência na comunidade de Frei Gonzaga”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Frei Gonzaga, do 

município Novo Oriente de Minas, Estado de Minas Gerais, encontra-se exposto nos 

quadros 4, 5 e 6. 

 

Quadro 4: Operações sobre o “nó crítico 1” relativo ao problema prioritário “altas 
taxas de fecundidade e gravidez na adolescência” na comunidade de Frei Gonzaga, 
município de Novo Oriente de Minas, estado de Minas Gerais, 2019  

 

Nó crítico 1 
 Falta de orientação em educação sexual, planejamento familiar e 

uso irregular dos métodos contraceptivos 

Projeto 
 Educação sexual 

Resultados 

esperados 

 Diminuir a número de fecundidade e gravidez na adolescência  

Produtos 

esperados 

 Avaliação do nível de conhecimentos do público-alvo, alunos, 
quanto aos métodos contraceptivos existentes e disponíveis 

 Campanha de educação sexual nas escolas e no posto de saúde 

Recursos 

necessários 

 Estrutural: organização da agenda  

 Cognitivo: conhecimento sobre o tema, capacidade de abordar e 
orientar os alunos 

 Financeiro: aquisição de recursos para confeccionar material 
informativo 

 Político: convencer o setor de educação e os pais dos alunos da 
importância de educação sexual nas escolas  

Recursos 

críticos 

 Estrutural: organização da agenda 

 Cognitivo: limitado conhecimento da equipe sobre métodos 
contraceptivos e capacidade de abordagem junto à população  

 Financeiro: aquisição de recursos para confeccionar material 
informativo 

 Político: adesão dos diretores (as) das escolas e dos pais dos 
alunos 

Controle dos 

recursos críticos 

 Estrutural: enfermeiro controla a agenda (motivação favorável) 

 Cognitivo: médico e enfermeiro são responsáveis pela capacitação 
da equipe (motivação favorável) 

 Financeiro: secretaria de saúde (motivação contrária) 

 Político: diretora e pais dos alunos (motivação contrária) 

Ações 

estratégicas  

 Demonstrar para os gestores locais (secretária de saúde) e para os 
pais dos alunos que as ações de educação sexual e planejamento 
familiar podem diminuir as taxas de fecundidade e gravidez na 
adolescência  

Prazo 
 Dezembro 2020  
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Responsável 

(eis) pelo 

acompanhament

o das ações 

 Enfermeiro da equipe 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

 Realização de atas com registros das reuniões junto à equipe e 
diretores das escolas  

 

 

 

 

 

Quadro 5: Operações sobre o “nó crítico 2” relativo ao problema prioritário “altas 

taxas de fecundidade e gravidez na adolescência” na comunidade de Frei Gonzaga, 

município de Novo Oriente de Minas, estado de Minas Gerais, 2019 

Nó crítico 2 
 Falta de acesso a métodos contraceptivos mais eficazes como: DIU e 

Esterilização Cirúrgica  
 

Projeto 
 SUS para todos  

Resultados 

esperados 

 Aumentar o acesso a diferentes métodos contraceptivos   

Produtos 

esperados 

 Programa de contracepção através do DIU  

Recursos 

necessários 

 Estrutural: estimar a demanda existente na busca dos métodos 
contraceptivos propostos 

 Cognitivo: profissionais (ginecologistas) capacitados para colocação de 
DIU 

 Financeiro: dispensação de recursos para aquisição do DIU 

 Político: articular com gestores locais o projeto, bem como convencê-
los de sua importância para diminuir as taxas de fecundidade 

Recursos 

críticos 

 Estrutural: estimar a demanda existente na busca dos métodos 
contraceptivos propostos (motivação favorável) 

 Cognitivo: falta de profissionais (ginecologistas) com capacidade 
técnica para colocação de DIU (motivação indiferente) 

 Financeiro: dispensação de recursos para aquisição do DIU (motivação 
indiferente) 

 Convenio com hospitais para esterilização cirúrgica (motivação 
indiferente) 

 Político: falta de vontade política (motivação contrária) 

Controle dos 

recursos críticos 

 Estrutural: equipe de saúde controla as ações (favorável) 

 Cognitivo: secretaria municipal (motivação contrária) 

 Financeiro: secretaria de saúde (contrária) 

 Político: gestores municipais (contrária)  

Ações 

estratégicas  

 Cognitivo: oferecer treinamento ao médico do PSF para colocação de 
DIU, dispensando a contratação de mais profissionais ginecologistas 
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 Financeira: Articular junto a secretaria municipal de saúde maneiras 
para adquirir os DIU’s e ao mesmo tempo oferecer treinamento aos 
médicos para colocação dos mesmos.  

 Oferecer parceria com hospitais para esterilização cirúrgica. 

 Político: Articular com gestores locais o projeto, e convencê-los de sua 
importância para diminuir as taxas de fecundidade 

Prazo 
 Dezembro 2020 

Responsável 

(eis) pelo 

acompanhament

o das ações 

 Secretária de saúde e coordenador da atenção primária  

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

 Realização de atas com registro das reuniões com secretarias, 
coordenadores e médicos, e representante de entidades como clínicas 
e hospitais, e monitoramento de novas adolescentes gestantes 

 

 

Quadro 6: Operações sobre o “nó crítico 3” relativo ao problema prioritário “altas 

taxas de fecundidade e gravidez na adolescência” na comunidade de Frei Gonzaga, 

Novo Oriente de Minas, estado de Minas Gerais, 2019 

Nó crítico 3  Baixo nível socioeconômico e social da comunidade 

 

Projeto  Desenvolvimento econômico e social de Frei Gonzaga 

 

Resultados 

esperados 

 Aumentar nível socioeconômico e social e diminuição da pobreza da 
comunidade 

 

Produtos 

esperados 

 Programa de geração de emprego e renda, fomentar a produção e 
comercio locais, aumentar a taxa de matrículas do ensino fundamental 
e médio 

 

Recursos 

necessários 

 Estrutural: mobilizar lideranças municipais como, vereadores, 
secretários conselheiro de saúde, comerciantes, diretor de escolas e 
cidadãos comuns 

 Cognitivo: abordar e reunir as lideranças  

 Financeiro: repasses financeiros estaduais para o município 

 Político: conseguir local de reuniões, articulação com o setor de 
educação das escolas e mobilizar a equipe 

Recursos 

críticos 

 Estrutural: limitação de tempo para reuniões dos envolvidos  

 Cognitivo: limitação de conhecimento da equipe sobre política 

 Financeiro: falta de repasse estadual 

 Político: interesses políticos divergente entre as lideranças  

Controle dos 

recursos críticos 

 Estrutural: secretários e prefeito (favorável)  

 Cognitivo: equipe de saúde, organizadora do projeto (contrária) 

 Financeiro: governador de estado (contrário) 
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 Político: políticos (contrária) 

Ações 

estratégicas  

 Reunir com lideranças da comunidade, para discutir formas de 
crescimento econômico, criação de empregos e fomentar o comercio 
local, incentivar matriculas no ensino fundamental e médio. 

Responsável 

(eis) pelo 

acompanhament

o das ações 

 Médico e enfermeiro da equipe 

Processo de 

monitoramento 

e avaliação das 

ações 

 Realização de atas com registros das reuniões realizadas com 
lideranças  

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo teve como objetivo analisar as altas taxas de fecundidade e 

gravidez precoce na Estratégia de Saúde da Família de Frei Gonzaga – Novo 

Oriente de Minas. Exposto o contexto socioeconômico e sociocultural vivido pelos 

moradores da comunidade. Após estudo bibliográfico, é possível refletir e abordar 

questões que justificam a problemática da gravidez na adolescência. 

Compreende-se através desta pesquisa que a reflexão sobre o tema só é 

possível por meio da análise da totalidade vivenciada pelos protagonistas. Isso 

significa que é preciso considerar a gravidez precoce dentro de um conjunto de 

fatores que envolvem o adolescente no seu respectivo contexto social. O meio em 

que ele vive e estabelece relações interpessoais, o ambiente familiar e escolar, o 

nível cultural e econômico, são pontos primordiais para a abordagem da questão. 

 Esse contexto interfere diretamente na visão de mundo e na forma como o 

adolescente percebe a sociedade ao seu redor. À medida que a personalidade é 

reafirmada, na transição da puberdade para a fase adulta, ocorrem transformações 

que provocam mudanças físicas, psicológicas e emocionais, influenciando o 

comportamento social, interferindo nas escolhas e definindo a construção das 

relações, principalmente no convívio familiar. O estudo literário presente neste 

trabalho permite uma ampla visão sobre o papel da família neste cenário. A 

ausência de uma base familiar sólida dificulta o processo de transição e pode deixar 

espaços emocionais que serão preenchidos de outras formas, como exposto e 

abordado, a gravidez não-planejada.  
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A revisão bibliográfica apresentada mostrou também que em territórios 

subdesenvolvidos os índices de gravidez precoce são mais altos.  Isso porque o 

cenário de condição de vida precária compromete a estrutura social e econômica 

do local, sendo essa a realidade da comunidade de Frei Gonzaga. O baixo nível de 

escolaridade, dificuldades econômicas, falta de lazer e cultura, desemprego, entre 

outros, são fatores que desencadeiam a baixa perspectiva de futuro. Sendo assim, 

na ausência de oportunidade, a situação de vulnerabilidade é grande entre os 

jovens, o que, segundo os autores, influência nas escolhas e soma à problemática 

das altas taxas de fecundidade antes do tempo. 

Considerada uma questão de saúde pública, a gravidez na adolescência 

também passa pela reflexão do uso dos métodos contraceptivos e da precariedade 

do próprio sistema de saúde no país. Pesquisas mostram que o conhecimento não 

aprofundado sobre as formas de prevenir a gravidez agrava o quadro, e, a falta de 

estrutura das unidades de saúde – como é o caso de Frei Gonzaga, torna o cenário 

ainda mais complexo.  

Outro ponto notório neste estudo é sobre as consequências deste fenômeno 

na vida do adolescente. A evasão escolar é a realidade mais comum entre 

adolescentes que engravidam. Em decorrência do abandono dos estudos, o jovem 

acaba não se qualificando para o mercado de trabalho, o que diminui ainda mais as 

oportunidades de uma melhor condição de vida e perspectivas futuras. Após o 

nascimento da criança há ainda o comprometimento da vida social e dificuldades 

financeiras, que limitam a expectativa do desenvolvimento de um futuro promissor. 

Também é importante observar que na visão de muitos autores, a gravidez 

precoce em adolescentes inseridos em contexto social e econômico precário pode 

acarretar uma série de riscos à saúde física, psíquica e emocional, tanto no que 

tange a mãe quanto a criança. Isso ocorre porque em condições de pobreza, os 

riscos à saúde da gestante são maiores, visto que muitas famílias vivem em locais 

onde não existe saneamento básico e as condições de higiene são inadequadas. 

Outra questão de grande relevância é a discussão sobre doenças sexualmente 

transmissíveis que esses adolescentes são expostos durante a relação sexual sem 

a devida proteção, por exemplo, sífilis e HIV.  

A comunidade de Frei Gonzaga representa uma situação que recorre no 

Brasil e no mundo. A falta de investimento em educação, cultura, emprego e 

moradia adequada abrem caminhos para a gravidez precoce dada a dificuldade que 
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os jovens têm de visualizar um projeto de vida futura. O problema na comunidade 

se agrava devido à escassez econômica local. Os recursos destinados à saúde são 

ínfimos, tanto que, diante do cenário de taxas elevadas de fecundidade, a Estratégia 

de Saúde da Família vivencia a complexidade e o desafio de atender à demanda 

devido aos custos com os procedimentos do pré-natal e a logística para o processo. 

Refletir sobre a gravidez precoce é voltar o olhar para todas as questões que 

abrangem o fenômeno e as intercorrências que dele emergem. A abordagem aponta 

para a necessidade de analisar a sexualidade do adolescente dentro do seu 

respectivo contexto e o meio em que ele vive, para que assim, o fenômeno da 

gravidez na adolescência seja compreendido. 

Considerando todas as dimensões que cercam a problemática e com base 

na revisão literária, é possível afirmar que a gravidez na adolescência trata-se de 

um fenômeno de ordem social complexa em que a discussão é de suma importância 

para a compreensão dos fatos. A família é primordial neste processo quanto à 

orientação e afeto, mas também na admoestação da responsabilidade do 

adolescente. Abrir espaços para diálogos interdisciplinares tanto na escola quanto 

na família, assim como projetos integradores entre esses dois pilares pode ser a 

principal rede de apoio que permite compreender e minimizar a questão. 

Ações para o desenvolvimento econômico na geração de emprego e renda 

local, investimento em projetos integradores na abordagem da educação sexual, e 

o acesso a métodos contraceptivos, como o DIU, são medidas propostas neste 

trabalho como forma de intervir na alta fecundidade da comunidade. Para que o 

projeto de intervenção se desenvolva é necessário a formação de um pilar, 

somando forças da comunidade e da gestão pública, principalmente as secretarias 

da saúde, educação, cultura e o poder econômico. 

Com os índices de fecundidade sob controle, o trabalho da equipe de saúde 

será feito de forma dinâmica e os custos com o processo serão reduzidos. Para 

além disso, as medidas visam a possibilidade de um novo cenário social, cultural e 

econômico. Intervir neste quadro significa investir em projetos sociais, melhorar a 

qualidade de vida e estimular o desenvolvimento local. Dessa forma, os moradores 

da comunidade – principalmente a população jovem, terá maior perspectiva de vida 

e de futuro, repensando as suas escolhas e o seu papel na sociedade.   
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