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RESUMO 

 

A gravidez na adolescência tornou-se nos últimos tempos um grande problema de 
saúde pública no Brasil. Dentre os muitos fatores que estão interligados a este 
fenômeno, estão à falta de informação associada ao perfil socioeconômico da 
população. Esta preocupante situação, também é registrada pela equipe de saúde da 
unidade básica de saúde Estreito, no município Agua Branca, Alagoas. Este trabalho 
tem como objetivo apresentar projeto de intervenção educativa para diminuir a 
incidência da gravidez na adolescência na comunidade Estreito, pertencente ao 
município de Água Branca, Alagoas. Foi realizada no período de 2006 a 2016, uma 
revisão bibliográfica narrativa em diferentes sítios eletrônicos como Scientific Electronic 
Library on line (SciELO), Trabalhos de Conclusão de Curso da Especialização em 
Atenção Básica em Saúde da Família, disponíveis na biblioteca virtual do Núcleo de 
Educação em saúde Coletiva e dados disponibilizados nos bancos de dados do 
Ministério de Saúde. Para o desenvolvimento do plano de ação foi realizado o 
Planejamento Estratégico Situacional. Este trabalho será desenvolvido com os 
adolescentes e pais de nossa comunidade, no qual serão abordados diversos temas 
relacionados a gravidez na adolescência, além dos métodos contraceptivos. Espera-se 
que com a implantação do plano, ocorra uma diminuição do número de gravidas 
adolescentes, assim como, ter adolescentes mais informados sobre sexualidade e com 
uma maior utilização dos métodos contraceptivos. Trabalhar com adolescentes implica 
em grandes desafios pelas mudanças e transformações que acontecem nesse período 
da vida. 

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

  



 

ABSTRACT 

 

Adolescent pregnancy has recently become a major public health problem in Brazil. 
Among the many factors that are interlinked to this phenomenon is the lack of 
information associated with the socioeconomic profile of the population. This worrying 
situation is also recorded by the health team of the Estreito basic health unit, in Agua 
Branca, Alagoas municipality. This study aims to present an educational intervention 
project to reduce the incidence of teenage pregnancy in the community Estreito, 
belonging to the municipality of Água Branca, Alagoas. A bibliographic narrative review 
was carried out from 2006 to 2016 in different electronic sites, such as the Scientific 
Electronic Library on line (SciELO), the Specialization Course on Basic Care in Family 
Health, available at the Virtual Library of the Education Center in Collective health and 
data available in the databases of the Ministry of Health. For the development of the 
action plan was carried out the Strategic Situational Planning. This work will be 
developed with the adolescents and parents of our community, in which various issues 
related to teenage pregnancy, as well as contraceptive methods will be addressed. It is 
expected that with the implementation of the plan, there will be a decrease in the 
number of teenage pregnancies, as well as having more informed adolescents about 
sexuality and a greater use of contraceptive methods. Working with adolescents implies 
great challenges for the changes and transformations that take place in this period of 
life. 

Keywords: Adolescence. Pregnancy in Adolescence.  Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Informações gerais sobre o município Agua Branca, Alagoas 

Água Branca é um município brasileiro do estado de Alagoas, localizado na região 

nordeste e distante 304 km da capital do estado. A área municipal ocupa 456,6 km². É 

uma cidade com uma população estimada em 2017 de 20.467 habitantes, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). A densidade demográfica é 

de 42,62 hab/km² no território do município e tem uma taxa de urbanização de 26,33%.  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é 0,549, no ano de 2010, 

sendo o IDHM Educação 0,432, o IDHM Longevidade 0,728 e IDHM Renda 0,527 

(IBGE, 2010). 

 A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 14,44 para 1.000 nascidos vivos 

em 2016. Em 2015, o salário médio mensal era de 1,7 salários mínimos (IBGE, 2017).   

 

A Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade foi de 97% em 2010 (IBGE, 2010). 

Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 

3,9 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Para os alunos dos 

anos finais, essa nota foi de 3  (IBGE, 2017). 

 

A cidade apresentou um crescimento populacional relevante nas duas últimas décadas 

em decorrência do êxodo rural ocorrido na região. Como em várias cidades brasileiras, 

esse crescimento não foi acompanhado do correspondente crescimento econômico, de 

infraestrutura e, muito menos, de um desenvolvimento social (IBGE, 2017). 

 

A cidade vive basicamente da previdência social (aposentados), do comércio e da 

produção agropecuária. A agricultura consiste no cultivo de: Algodão herbáceo, banana, 

cana-de-açúcar, feijão, laranja, mamona, mandioca, manga e milho. A produção 

Pecuária baseada fundamentalmente na cria de: Asininos, bovinos, caprinos, equinos, 

galinhas, galos, ovinos, suínos e vacas (IBGE, 2017). 
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Na área cultural, a cidade tem uma forte tradição: baseada em eventos musicais 

brasileiros como o festival de inverno, as danças tradicionais e suas festas religiosas 

(IBGE, 2017). 

1.2  O sistema municipal de saúde 

O município de Água Branca possui 12 estabelecimentos de saúde. Há cerca de cinco 

anos o município adotou a estratégia de saúde da família para a reorganização da 

atenção básica e conta hoje com uma equipe na zona urbana (ESF Água Branca 

Centro), quatro equipes na zona rural (ESF Estreito- equipe na qual a presente autora 

está inserida, ESF Serra do Cavalo, ESF Quixabeira, Alto dos Coelhos) e uma equipe 

na área indígena cobrindo 87 % da população.  

O município conta com o Centro de Especialidades Manoel Gomes o qual é referência 

para algumas consultas especializadas e conta com os seguintes serviços: Cardiologia; 

Pediatria; Psiquiatria; Ginecologia e Psicologia.  

Na Atenção a urgência e cuidado hospitalar o município conta com a Unidade Mista 

Dra. “Quitéria Bezerra de Melo”. 

No Apoio diagnóstico, o município possui os serviços de: Ultrassonografia, Raio X, 

Eletrocardiograma, Exames de Laboratório. Em relação a Assistência farmacêutica, 

existe a Central de Assistência Farmacêutica (CAF). 

Há a seguinte relação dos pontos de atenção: PACS Várzea do Pico, PACS Boqueirão, 

PACS Tingui, PACS Lagoa das Pedras, PACS Papa Terra e Centro de Especialidades. 

Manoel Gomes. 

Há também a relação dos serviços de saúde com outros município: UPA Dr. Ulysses 

Luna, localizada no município Delmiro Gouveia que presta atendimento de atenção de 

urgência e emergência; Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues De Melo, localizado 

no município de Santana do Ipanema com atendimento de Atenção a urgência e 

emergência e as seguintes Especialidades: Obstetrícia, Ortopedia, Urologia, 

gastrenterologia e Cirurgia geral; Complexo Hospitalar Manoel André – CHAMA em 

Arapiraca que presta Atenção a urgência e emergência de maior complexidade e possui 
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as seguintes Especialidades: Neurologia, Cardiologia, Oftalmologia, Ortopedia, 

Urologia, gastrenterologia e Cirurgia geral; Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo 

Brandão Vilela (HGE) que se localiza em Maceió com atendimento de Atenção a 

urgência e emergência de maior complexidade e conta com todas as Especialidades. 

 

1.3  A Equipe de Saúde da Família Estreito, território e população 

O Estreito, comunidade a qual a autora do presente trabalho está inserida, possui cerca 

de 1788 habitantes, situada na periferia de Água Branca, distando, aproximadamente, 7 

km do centro da cidade. Teve início a partir do êxodo rural ocorrido na década de 1970. 

O principal sustento da população é a produção agropecuária. A população mantém 

hábitos e costumes próprios da população rural brasileira e gosta de comemorar 

eventos musicais brasileiros como o festival de inverno, as danças tradicionais e suas 

festas religiosas. Existe um grande número de desempregados. Ademais tem um índice 

de analfabetismo elevado, sobretudo entre os maiores de 40 anos.  

A comunidade tem seis escolas e sete igrejas. A estrutura de saneamento básico é 

precária, principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário e à coleta de lixo.  

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Estreito foi inaugurada há cerca de 10 anos. Está 

situada na rua principal do bairro. Embora a unidade não seja grande, o espaço físico é 

bem aproveitado. A área destinada à recepção tem espaço suficiente para a espera dos 

pacientes. Há um consultório médico, um consultório de enfermagem, uma sala de 

curativo, uma sala de Vacina. Além disso, conta com um consultório odontológico que 

cobre algumas das necessidades da população já que não tem todos os recursos 

necessários. 

A UBS não conta com sala de reuniões, razão pela qual a equipe utiliza a área da 

recepção para a realização das reuniões e atividades da equipe.  As reuniões com a 

comunidade são realizadas em uma escola que fica ao lado da UBS. A equipe é 

composta por uma médica, um enfermeiro, duas auxiliares de enfermagem e cinco 

agentes comunitários de saúde. Enquanto isso, a equipe de saúde bucal conta com 

uma cirurgiã dentista e uma técnica de saúde bucal. Há também na unidade um agente 

administrativo e duas pessoas dos serviços gerais.  
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A unidade funciona das 8:00 as 17:00 horas, tendo um intervalo de tempo de uma hora 

para o almoço, de 12:00 às  13:00 horas. O atendimento à população é de segunda-

feira à sexta-feira, seguindo o plano de trabalho de cada membro da equipe de saúde.  

Na agenda de trabalho há a demanda espontânea e programada. Os atendimentos são 

distribuídos tendo em conta os programas como: saúde bucal, pré-natal, puericultura, 

controle de câncer de mama e ginecológico, atendimento a hipertensos e diabéticos, 

pacientes idosos e acompanhamento de crianças desnutridas. Contamos com uma 

tarde para a realização das visitas domiciliares aos pacientes acamados e com 

dificuldades de deambular.  Essas visitas são feitas pela equipe: médico, enfermeira, 

auxiliar de enfermagem e o agente comunitário de saúde da área. Ademais temos uma 

reunião semanal com toda equipe, na qual se discutem os principais problemas de 

saúde da população e se planejam as atividades a serem desenvolvidas. 

A comunidade possui a seguinte população, segundo faixa etária e gênero, conforme 

se pode visualizar no quadro abaixo. 

Quadro 1 - Distribuição da população, segundo a faixa etária e gênero, na área de 

abrangência da equipe de saúde da família do Estreito, município Agua Branca, 

Alagoas. 

FAIXA ETÁRIA/ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

 < 1   21 15 36 

1-4   43 55 98 

5-14   150 172 322 

15-19   109 95 204 

20-29   129 145 274 

30-39   140 109 249 

40-49   103 99 202 

50-59   69 54 123 

60-69   71 73 144 

70-79   44 56 100 

80 e + 22 14 36 

TOTAL 901 887 1788 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016) 
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Dos 1788 habitantes da área de abrangência, 901 são do gênero masculino e 887 do 

feminino. Observa-se que a faixa etária predominante compreende as idades de 5 a 14 

anos, caracterizando uma população jovem. 

Quanto ao destino do destino do lixo da área de abrangência, pode-se visualizar no 

quadro 2 onde a maioria ainda é enterrado ou queimado.  

Quadro 2 - Destino do lixo na área de abrangência da equipe de saúde da família do 

Estreito, município Agua Branca, Alagoas. 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2016) 

Com respeito ao destino do lixo, predominam, o queimado/enterrado (57,17%) e a 

coleta pública 39,88%. Percebe-se que somando ambos os destinos há uma 

porcentagem de 97,05%, sendo significativa, e 2,94% da população descarta a céu 

aberto. Assim pode-se perceber que ainda existe dificuldade no sistema de coleta. 

Há também o destino do esgoto sanitário do município, caracterizado da seguinte 

forma: 

  

Quadro 3 - Destino do esgoto sanitário na área de abrangência da equipe de saúde da 

família do Estreito, segundo tipo e número de famílias, município Agua Branca, 

Alagoas. 

Destino do esgoto 
sanitário 

N. de famílias  % 

Sistema público 0 0 

Fossa 502 98,62 

Céu aberto 7 1,38 

Total  509 100,0 

  Fonte: SIAB (2016) 

Destino do lixo N. de  Famílias % 

Coleta pública  203 39,88 

Queimado/Enterrado 291 57,17 

Céu aberto    15 2,94 

TOTAL  509 100,0 
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A comunidade não conta com sistema público de esgoto, sendo predominante a coleta 

em fossas (98,62%). Existem também famílias que tem esgoto a céu aberto.  

Em relação ao abastecimento de água, no quadro 4 verifica-se que a totalidade 

dos moradores não tem acesso ao sistema público de abastecimento de água.  O 

abastecimento é feito por meio de água vinda de carros pipas e poços ou nascentes. 

Quadro 4 -   Abastecimento de água na área de abrangência da equipe de saúde da 

família do Estreito, segundo tipo e número de famílias, município Agua Branca, 

Alagoas. 

Abastecimento de água N. de famílias % 

Sistema público 0 0 

Outro  509 100 

Total  509 100 

Fonte: SIAB. 2016 

Estes dados demonstram a carência da comunidade e a precariedade dos serviços 

públicos ofertados.  

As causas de morbimortalidade mais comuns da comunidade são: doenças do aparelho 

circulatório e respiratório; doenças infecciosas e parasitárias; neoplasias (tumores) e 

lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas. 

1.4 Problemas de saúde do território e da comunidade 

A partir do diagnóstico situacional previamente realizado por todos os membros da 

equipe de saúde e, posteriormente, discutido na reunião da equipe, foram identificados 

os principais problemas de saúde da população: 

 Elevada incidência de gravidez na adolescência. 

 Elevada incidência de doenças crônicas não transmissíveis. 

 Elevada incidência de alcoolismo. 

 Elevada incidência de tabagismo. 

 Elevada incidência de parasitismo intestinal. 
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 Rede coletora de lixo e esgoto insuficiente (fora da governabilidade). 

 Dificuldade com o abastecimento de água potável (fora da governabilidade).  

 Analfabetismo (16% da população) (fora da governabilidade). 

 Baixo índice de desenvolvimento humano (fora da governabilidade). 

 Desemprego (fora da governabilidade). 

 

1.5 Priorização dos problemas  

A seleção é feita a partir da análise dos pontos obtidos com os critérios anteriores 

como: a importância do problema (valor máximo de 30 pontos) atribuindo valor “alto, 

médio ou baixo”; sua urgência-definindo se a solução do problema está dentro, fora ou 

parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da equipe responsável pelo 

projeto, e numerando os problemas por ordem de prioridade. A partir disso, o problema 

“elevada incidência de gravidez na adolescência” foi selecionado como problema 

prioritário. 

Quadro 5 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

situacional da comunidade adscrita à equipe da família do Estreito, município Agua Branca, 

Alagoas. 

Principais Problemas Importância Urgência Capacidade de 
enfrentamento 

Seleção/ 
Priorização 

Elevada incidência de 
gravidez na adolescência. 

30 alta Parcial 1 

Elevada incidência de 
doenças crônicas não 
transmissíveis. 

29 alta Parcial 2 

Elevada incidência de 
parasitismo intestinal 

28 alta Parcial 3 

Elevada incidência de 
alcoolismo 

27 Média Parcial 4 

Dificuldade com o 
abastecimento de agua 
potável 

25 Média Fora 5 

Rede coletora de lixo e 
esgoto insuficiente 

22 Média Fora 6 

Analfabetismo 21 Média Fora  7 
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Baixo índice de 
desenvolvimento humano 

20 Média Fora 8 

Desemprego 19 Média Fora 9 

Registros da equipe 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A gravidez na adolescência constitui um problema de saúde no mundo e também no 

Brasil, sendo assim, nosso município não está desligado dessa realidade (BRASIL, 

2010a).  A adolescência é uma faixa etária em que ainda há um desenvolvimento físico 

e psicológico dos indivíduos, conhecido como adolescer. Este processo impacta 

diretamente na saúde e relação mãe-filho e família (CAMARGO; FERRARI, 2009). 

No ano de 2016, segundo o Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC), 431 

mil bebês nascidos neste ano são filhos de mães adolescentes, o que mostrou que uma 

a cada cinco crianças brasileiras nascem de mães com este perfil (BRASIL, 2016). 

Em nossa área de abrangência, das adolescentes de 10 a 19 anos, 50% tem vida 

sexual ativa e 25% ficaram grávidas precocemente. Além disso, em um levantamento 

realizado durante o mês de junho de 2017, mostrou que temos oito adolescentes 

grávidas, do total de 15, o que representa 53,33% do total. Aponta-se também que 

algumas delas já têm filhos. Dessa forma, constitui um importante problema saúde 

pelas complicações que podem sofrer as mães e as crianças. Considera-se, com isso, 

que com o desenvolvimento de um projeto de intervenção educativa, em nossa UBS, 

podemos diminuir o número de gestantes adolescentes. 
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3 OBJETIVO 

Elaborar um projeto de intervenção educativa para diminuir a incidência da gravidez na 

adolescência na comunidade Estreito, pertencente ao município de Água Branca, 

Alagoas.  
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4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho propõe um projeto de intervenção educativa dirigido aos adolescentes e 

seus familiares da área de abrangência da UBS Estreito.  

Depois de realizado o diagnostico situacional por todos os membros da equipe de 

saúde e, posteriormente, discutido na reunião da equipe, foi avaliado e analisado cada 

um dos problemas detectados na área de abrangência. A seleção foi feita a partir da 

análise dos pontos obtidos com os seguintes critérios: a importância do problema (valor 

máximo de 30 pontos), sua urgência; definindo se a solução do problema está dentro, 

fora ou parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da equipe responsável 

pelo projeto, e numerando os problemas por ordem de prioridade (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010).  Em Nossa equipe de saúde, o problema elevada incidência de 

gravidez na adolescência foi selecionado como prioritário.  

Foi realizada no período de 2006 a 2016, uma revisão bibliográfica em diferentes sítios 

eletrônicos como Scientific Electronic Library online (SciELO), Trabalhos de Conclusão 

de Curso da Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, disponíveis na 

biblioteca virtual do Núcleo de Educação em Saúde da Família e dados dos bancos do 

Ministério de Saúde. Para a pesquisa bibliográfica foram utilizadas as seguintes 

palavras chave: gravidez na adolescência; adolescência; atenção primária à saúde. 

Para o desenvolvimento do projeto de intervenção foi utilizado o método do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) em que são desenvolvidas dez etapas, 

propostas na disciplina Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde e que nortearam 

todo o processo (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Para este desenvolvimento 

precisamos da participação ativa da comunidade para alcançar nossos objetivos. As 

ações serão realizadas nas escolas e nos bairros do município, sendo abordadas por 

meio de oficinas como mural da escola e distribuição de material educativo. Alguns 

assuntos que foram eleitos a serem tratados são: adolescência, mudanças físicas e 

emocionais, namoro, casamento na adolescência, sexo, gravidez e métodos 

contraceptivos. 
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Serão utilizados meios audiovisuais como: vídeo, som. Também serão utilizadas como 

estratégias didáticas: dinâmica de grupo com texto para discussão, exercícios práticos e 

demonstração do uso do preservativo masculino e feminino. 
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5. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A adolescência compreende a fase desde a terceira infância até a adulta, sendo 

marcada por conflitos e necessidade de autoafirmação (FIGUEIREDO, 2005). De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é o período entre 

10 e 19 anos. Este período caracteriza o início da vida reprodutiva e marca-se por 

mudanças fisiológicas, corporais e psicológicas na adolescência (BRASIL, 2010b). 

Tais mudanças fazem, muitas vezes, com que os adolescentes vivam intensamente sua 

sexualidade, sendo comuns as práticas sexuais sem proteção, o que pode vir a se 

tornar um problema devido à pouca informação, às falhas na comunicação entre os 

familiares, ou mesmo pelo receio de assumi-la. Aponta-se também que as interações 

com os outros jovens do círculo social e com seus familiares, influenciam as decisões 

sexuais, seus comportamentos e sensações (CAMARGO; FERRARI, 2009). 

Na adolescência, a gravidez, é considerada um fenômeno que marca esta fase da vida 

e traz repercussões sociais e de saúde pública. Há vários estudos que apontam maior 

incidência de gravidez, neste ciclo de vida, nos contextos menos favorecidos, apesar de 

atingir todas as classes sociais. Compreende-se como desfavorecidos não só os que 

têm uma habitação carente, mas também aqueles em que as famílias são muito 

numerosas, têm baixo nível de escolaridade e formação profissional inexistente ou 

desemprego crônico. Além disso, constitui como fator de risco a ausência de planos 

futuros e a repetição de um modelo familiar como da mãe que também teve filho 

adolescente. Tais fatores se tornam altamente influentes na vida sexual dos 

adolescentes. Dependendo deste contexto social a gravidez na adolescência é 

reconhecida como natural, sendo aceita nas normas e costumes (RODRIGUES, 2010).   

A gestação na adolescência é, ainda, considerada um risco biológico tanto para as 

adolescentes quanto para os recém-nascidos. Isso é apontado, por alguns autores, 

como uma gestação de risco, devido a algumas características não só fisiológicas, mas 

também psicológicas, podendo haver consequências emocionais, sociais e econômicas 

na saúde da mãe e filho (COSTA; SENA; DIAS, 2011). Há evidências que demonstram 
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que há maior probabilidade de gestantes adolescentes sofrerem mais intercorrências 

médicas do que em outras faixas etárias. Algumas complicações como tentativa de 

abortamento, anemia, desnutrição, sobrepeso, hipertensão, pré-eclâmpsia, 

desproporção céfalo-pélvica e depressão pós-parto estão associadas à gravidez na 

adolescência. A gestação em adolescentes pode apresentar  comportamentos de risco 

como, por exemplo,   irregular acompanhamento do pré-natal e o consumo de álcool e 

outras drogas neste período (DIAS; TEIXEIRA, 2010). 

Aponta-se que é preciso orientar os adolescentes quanto ao significado da gestação e o 

seu planejamento. Assim, faz-se necessário que tanto a escola quanto o serviço de 

saúde tenham profissionais habilitados para acolher os adolescentes com suas dúvidas 

em relação à sexualidade, e a prática sexual de forma segura, sem discriminação ou 

julgamentos, com estratégias que façam sentido nos diferentes contextos socioculturais 

(SOUSA; GOMES, 2009).  
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “elevada incidência de gravidez na 

adolescência ”, para o qual se registra uma descrição, explicação e seleção de seus 

nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

Para a descrição do problema priorizado, a Equipe de saúde utilizou alguns dados 

fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, do Sistema de Informação de Atenção 

Básica e outros que foram produzidos pela própria equipe (estudos, registro da equipe), 

especialmente àqueles fornecidos por agentes comunitários de saúde.  

 

De acordo com os dados obtidos no diagnóstico situacional de nossa área de 

abrangência, tem-se 1788 pessoas cadastradas, destas 167 são adolescentes. Como 

apontado na justificativa, das adolescentes de 10 a 19 anos, 50% tem vida sexual ativa 

e 25% ficaram grávidas precocemente.  Além disso, em um levantamento realizado 

durante o mês de junho de 2017, mostrou que temos oito adolescentes grávidas, do 

total de 15, o que representa 53,33% do total. Aponta-se também que duas delas já têm 

filhos. De acordo com os parâmetros, espera-se que 21,72% das gestantes sejam 

adolescentes, constituindo um sério problema de saúde pelas complicações que podem 

sofrer as mães e as crianças. O que demonstra o grau de prioridade e urgência de 

intervir nesta área (MINAS GERAIS, 2010).  

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 

Hoje em dia os jovens estão iniciando as relações sexuais cada vez mais cedo, não 

tendo na maioria das vezes as orientações, conhecimentos e cuidados necessários 

para que esteja de fato segura.  Desta forma, acabam levando riscos a sua própria 

saúde através de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez indesejável. Essas 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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crianças e adolescentes ainda não estão com o seu corpo e nem seu emocional 

preparados para a responsabilidade da gestação e da maternidade. 

 

A gravidez na adolescência está determinada por muitas causas, dentre elas 

consideramos o baixo o nível de conhecimento das adolescentes uma das principais 

causas, seguido do início precoce das relações sexuais, da não utilização ou utilização 

inadequada dos métodos contraceptivos e os hábitos e estilos de vida inadequados 

relacionados à prática sexual. Outra causa, no entanto, relacionada ao serviço, tem 

relação com a baixa oferta de ações preventivas relacionadas à gestação, o que traz a 

necessidade de desenvolver ações educativas na área de abrangência para instruir os 

adolescentes, familiares e profissionais da Equipe de saúde sobre a gravidez e suas 

consequências e, desta forma, reduzir o número de gestações neste grupo de idade.  

 

 

6.3 Seleção dos “nós críticos” 

O “nó critico” é um tipo de causa de um problema, de forma que quando é feito uma 

intervenção sobre ele, o problema principal pode ser efetivamente transformado. A sua 

seleção se faz necessária para a identificação das dificuldades que surgiram para 

combater o problema (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

Os “nos críticos” identificados foram: 

 Baixo nível de conhecimento sobre gravidez na adolescência. 

 Hábitos e estilos de vida inadequados relacionados à prática sexual. 

 Ações de saúde insuficientes por parte da equipe de saúde.  

 

A partir deste momento serão desenvolvidos os próximos passos do planejamento 

estratégico situacional (desenho das operações; identificação dos recursos críticos; 

análise de viabilidade do plano; elaboração do plano operativo; gestão do plano), serão 

apresentados em formato de quadros, para cada nó crítico. 
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6.4 - Desenho das operações 

 

 

Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ Baixo nível de 
conhecimento sobre gravidez na adolescência ”, na população sob responsabilidade da Equipe 
de Saúde da Família do Estreito, município Agua Branca, Alagoas. 

Nó crítico 1 Baixo nível de conhecimento sobre gravidez na adolescência 

Operação (operações)  Aumentar os conhecimentos sobre gravidez na adolescência. 

Projeto Saber mais 

Resultados esperados - Adolescentes com mais conhecimento sobre fatores de risco, 
complicações. 

- Reduzir a gravidez na adolescência. 

Produtos esperados 
- Campanha educativa na rádio local. 
- Campanha de promoção e prevenção de saúde promovida pela 
equipe de saúde da família, em forma de palestras e oficinas.  

 

Recursos necessários Estrutural: Adequação do local para a realização das atividades. 

Cognitivo: Capacitação da equipe (conhecimento científico, 
metodologia, pratica pedagógica). 

Financeiro: Financiamento para compra de recursos audiovisuais, 
folhetos, panfletos, cartaz.  

Político: articulação com rádio local para conseguir espaço na 
programação, mobilização social. 

Recursos críticos 

 

Saber mais 

Cognitivo: Capacitação da equipe (conhecimento científico, 
metodologia, pratica pedagógica). 

Político: articulação com rádio local para conseguir espaço na 
programação, mobilização social.. 

Controle dos recursos 
críticos 

- Setor de comunicação social 
- Equipe de Saúde da Família 

Ações estratégicas Estratégia de intervenção educativa.  

Prazo Dois meses após início das atividades.  

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
operações 

Medico 
Enfermeira 
 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

O processo de avaliação e monitoramento das atividades será feita 
mensalmente, por meio de planilhas. E avaliara se precisa ou não 
um novo prazo. 
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Quadro 7 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Hábitos e estilos de vida 

inadequados relacionados à prática sexual”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família do Estreito, município Agua Branca, Alagoas. 

Nó crítico 2 Hábitos e estilos de vidas inadequados relacionados à prática sexual 
(início precoce das relação sexuais, práticas sexuais desprotegidas, 
entre outros). 

Operação (operações)  Modificar condutas de risco para a saúde 

Projeto Melhor vida 

Resultados esperados - Adolescentes com mais informações sobre hábitos e estilos de vida 
mais saudáveis relacionados à prática sexual. 

- Estimular o uso de métodos contraceptivos de maneira adequada. 

- Reduzir a gravidez na adolescência. 

Produtos esperados Atividades educativas como: reuniões, oficinas e palestras com 
equipe de saúde da família, psicólogos da área e adolescentes 
realizadas no centro de saúde. 
- Campanhas de educativas e programas de saúde nas escolas e 
centros laborais. 
- Campanha educativas nas localidades por meio da rádio local  

Recursos necessários Estrutural: Adequação do local para a realização das atividades. 
Cognitivo: Elaboração de projeto educativo sobre as relações 
sexuais protegidas nas adolescentes; equipe capacitada 
Financeiro: Financiamento para compra de recursos audiovisuais, 
folhetos, panfletos, cartaz.  
Político: Mobilização da sociedade; articulação com escolas, 
centros laborais e rádio local 

Recursos críticos 

 

Melhor vida 

Cognitivo: Elaboração de projeto de relações sexuais protegidas 
nas adolescentes. 

Político: Mobilização  da sociedade ; articulação com escolas, 
centros laborais e rádio local 

Controle dos recursos 
críticos 

- Setor de comunicação social.  
- Equipe de Saúde da Família 

Ações estratégicas Estratégia de intervenção educativa.  

Prazo Três meses após início das atividades.  

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
operações 

Medico, Enfermeira, Psicólogo e Equipe de saúde da família. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

O processo de avaliação e monitoramento das atividades será feita 
mensalmente, por meio de planilhas. E avaliara se precisa ou não de 
um novo prazo. 
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Quadro 8 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “ Ações de saúde 
insuficientes por parte da equipe de saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família do Estreito, município Agua Branca, Alagoas. 

Nó crítico 3 Ações de saúde insuficientes por parte da equipe de saúde 

Operação (operações) Incrementar as ações de saúde para prevenção de gravidez na 
adolescência.  

Realizar acompanhamentos dos adolescentes.  

Projeto Organização do trabalho. 

Resultados esperados - Melhor atenção aos adolescentes. 

- Obter acompanhamentos de 100% dos adolescentes. 

- Reduzir a gravidez na adolescência 

- Capacitação da população de risco. 

- Equipe de saúde mais organizada para o desenvolvimento do 

trabalho. 

Produtos esperados 
- Oficinas, palestras e reuniões acerca do tema com os 
adolescentes e familiares  da área de abrangência 

Recursos necessários Estrutural: Organização da agenda para realizar as atividades e 
acompanhamento dos adolescentes.  

Cognitivo: equipe capacitada  

Financeiro: Financiamento para compra de recursos audiovisuais, 
folhetos, panfletos, cartaz e meios de transporte.  

Político: Articulação entre os setores da saúde 

Recursos críticos 

 

Organização do 
trabalho. 

Estrutural: Organização da agenda para realizar as atividades e 
acompanhamento dos adolescentes.  

Político: Articulação entre os setores da saúde 

 

Controle dos recursos 
críticos 

- Medico e enfermeira da Equipe de saúde.  

Ações estratégicas Projeto educativo sobre gravidez na adolescência 

Prazo Dois meses após início das atividades.  

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
operações 

Medico 
Enfermeira 
Equipe de saúde da família 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das operações 

O processo de avaliação e monitoramento das atividades será feita 
mensalmente, por meio de planilhas. E avaliara se precisa ou não dum 
novo prazo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em nossa comunidade é evidente que a gravidez na adolescência constituiu um 

problema e a equipe não contava com a existência de um plano de ação para mudar 

essa realidade. Espera-se que com a implantação do plano, ocorra uma diminuição do 

número de gravidas adolescentes, assim como, ter adolescentes mais informados sobre 

sexualidade e com uma maior utilização dos métodos contraceptivos.  

Trabalhar com adolescentes implica em grandes desafios pelas mudanças e 

transformações que acontecem nesse período da vida. Considera-se relevante ajuda-

los oferecendo uma atenção diferenciada, com escuta das suas necessidades e com 

esclarecimentos de suas dúvidas para que possam disfrutar da sexualidade de maneira 

segura. Aponta-se que ao conhecerem os riscos, são capazes de fazer suas escolhas 

com maior segurança e responsabilidades.  
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