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RESUMO  

 

 

A gravidez na adolescência, precoce, não-planejada e de risco pode ser considerada um 

problema preocupante para a equipe de saúde quando este estado passa a ser relacionado a 

uma situação de risco biopsicossocial e pode resultar em experiência negativa para a 

adolescente, sociedade e para a saúde pública. O objetivo desse estudo, portanto, é elaborar 

um projeto de intervenção para a redução dos índices de gravidez na adolescência da equipe 

Rural II da UBS Dr. Félix Bestene Neto no município de Xapurí, estado do Acre. Para a 

realização desta proposta, foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional. Inicialmente 

foi realizado um diagnóstico situacional, seguido da detecção dos principais problemas e 

definição dos nós críticos. Após seleção das prioridades, foram planejadas as ações para o 

enfrentamento da gravidez na adolescência na comunidade. Visando subsidiar a proposta, foi 

realizada revisão da literatura sobre o tema nas bases de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde.  Assim, com esta intervenção espera-se melhorar a qualidade de vida da gestante nesta 

sobre esta fase da vida, indesejada ou não, mas que requer acompanhamento e cuidado, 

garantindo bem estar e qualidade de vida da mãe e do bebe. 
 

 

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

 



 

 
 

ABSTRACT  

 

 

Adolescent pregnancy, early, unplanned and at risk can be considered a worrying problem for 

the health team when this state becomes related to a situation of biopsychosocial risk and can 

result in a negative experience for the adolescent, society and for public health. The objective 

of this study, therefore, is to elaborate an intervention project for the reduction of teenage 

pregnancy rates of the Rural II team at UBS Dr. Félix Bestene Neto in the municipality of 

Xapurí, state of Acre. For the realization of this proposal, Situational Strategic Planning was 

used. Initially, a situational diagnosis was made, followed by the detection of the main 

problems and the definition of critical nodes. After selecting priorities, actions were taken to 

address teenage pregnancy in the community. In order to support the proposal, a literature 

review on the topic was carried out in the databases of the Virtual Health Library. Thus, with 

this intervention, it is expected to improve the quality of life of the pregnant woman in this 

phase of life, unwanted or not, but which requires monitoring and care, ensuring well-being 

and quality of life for the mother and baby. 

 

 

Keywords: Primary Health Care. Teenage pregnancy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

 

ABS Atenção Básica à Saúde 

ACS Agente Comunitário de Saúde 

APS  

AVE 

DAP 

Atenção Primária à Saúde 

Acidente Vascular Encefálico 

Doença Arterial Periférica 

DM 

DRC 

Diabetes Melito (Diabetes Mellitus) 

Doença Renal Crônica 

ESF Estratégia Saúde da Família 

eSF 

IAM 

IC 

Equipe de Saúde da Família 

Infarto Agudo do Miocárdio 

Insuficiência Cardíaca 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MS 

PNAB 

PES 

Ministério da Saúde 

Política Nacional da Atenção Básica 

Planejamento Estratégico Situacional 

PSF 

RAS  

VD 

Programa Saúde da Família 

Rede de Atenção à Saúde 

Visita Domiciliar 

UBS Unidade Básica de Saúde 

  

  

  

  

  



 
 

 
 

LISTA DE QUADROS 

 
 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade cachoeira da equipe de Saúde rural II Unidade Básica de Saúde Dr. 

Félix Bestene Neto, município de Xapuri, estado do 

Acre.............................................................17 

 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico” relacionado ao problema Gravidez na 

Adolescência, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Rural 

II, UBS Dr. Félix Bestene Neto do município de Xapuri, estado do Acre..........................28 

 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico” relacionado ao problema Gravidez na 

Adolescência, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Rural 

II,  UBS Dr. Félix Bestene Neto do município de Xapuri, estado do Acre.........................29 

 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico” relacionado ao problema Gravidez na 

Adolescência, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Rural 

II,  UBS Dr. Félix Bestene Neto  do município de Xapuri, estado do Acre........................30 

 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico” relacionado ao problema Gravidez na 

Adolescência, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Rural 

II,  UBS Dr. Félix Bestene Neto do município de Xapuri, estado do Acre.........................31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 11 

1.1 Aspectos gerais do município .......................................................................................... 11 

1.2 Aspectos da comunidade .................................................................................................. 12 

1.3 O sistema municipal de saúde ......................................................................................... 12 

1.4 A Unidade Básica de Saúde ............................................................................................. 14 

1.5 A Equipe de Saúde da Família ........................................................................................ 14 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde ......................................................................... 14 

1.7 O dia a dia da equipe do ................................................................................................... 15 

1.8 Problemas de saúde do território e da comunidade ...................................................... 16 

1.9 Estimativa Rapida: Problema de Saúde territórial e comunidade .............................. 18 

1.10 Priorização do problemas: Seleção do problema para plano de intervanção ........... 18 

2 JUSTIFICATIVA ................................................................................................................ 19 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 20 

3.1 Objetivo geral .................................................................................................................... 20 

3.2 Objetivos específicos ......................................................................................................... 20 

4 METODOLOGIA ................................................................................................................ 21 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................... 22 

5.1 Adolescência e fatores psicossociais ................................................................................ 22 

5.2 Gravidez ma Adolescência ............................................................................................... 23 

5.3 Atenção primária de Saúde ............................................................................................. 25 

6 PLANODE INTERVENÇÃO ............................................................................................. 27 

6.1 Descrição do problema selecionado ................................................................................ 27 

6.2 Explicação do problema selecionado .............................................................................. 27 

6.3 Seleção dos nós críticos..................................................................................................... 27 



 
 

 
 

6.4 Desenho das operações ..................................................................................................... 28 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 33 

REFERENCIAS ..................................................................................................................... 34



11 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Xapurí  

 

 

O Município de Xapuri, pertence ao Estado do Acre e de acordo com a estimativa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população para o ano de 2019 era 

de 19.323 habitantes (IBGE, 2017). 

Localizada na Microrregião do Alto Acre e Mesorregião Vale do Acre, o município se 

estende por 5.347,3 km², com densidade demográfica de 3 habitantes por km². No site da 

prefeitura de Xapuri, estão descritas informações sobre o município como sua localização ao 

leste da maior cidade nos arredores que é Brasileia. Os limítrofes de Xapuri são conhecidos 

como município de Rio Branco, Epitaciolândia, Capixaba, Sena Madureira e Brasileia que 

está 175 km distante da capital Rio Branco (PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI, 

2020).  

A economia de Xapurí é basicamente voltada para o setor primário e a pecuária, 

destacando-se o extrativismo vegetal, sendo a borracha e a castanha os principais produtos do 

município. Na atualidade, a cidade vive uma tendência de industrialização de produtos da 

floresta (borracha, castanha e madeira). Assim, no ano de 2018 foi criada a primeira fábrica 

de preservativos naturais do planeta, a Natex, fabricada a base de borracha natural retirada das 

reservas extrativistas da região para a fabricação dos preservativos. Outra matéria prima 

bastante comum no território é a gipsita, que é utilizada na fabricação do gesso e do giz. 

Quanto a cultura do município, destacam-se entre os principais eventos a Festa 

Religiosa de São Sebastião realizada no dia 20 de janeiro, o Aniversário do Município em 20 

de março, e a Semana Chico Mendes realizada de 15 a 22 de dezembro. Já no setor de 

educação a Taxa de Escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 87,7%, e o IDEB dos anos 

iniciais é 5,2 (IBGE, 2017).  

Como recursos para a saúde, o município possui o Hospital Epaminondas Jácome de 

média complexidade que recebe os casos de urgência e emergência do município. Para 

atender os usuários na atenção básica existem 6 Esquipes de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), sendo que 4 delas atende na área urbana e 2 equipes prestam serviços para usuários na 

zona rural. A estrutura destas equipes é bastante diversa, pois, somente os enfermeiros do 

município são efetivos e os médicos são contratados através do programa mais médicos, e 
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todos os técnicos em enfermagem contratados pela prefeitura, gerando total rotatividade o que 

fragmenta o cuidado prestado por uma equipe de saúde. 

1.2 Aspectos da Comunidade Cachoeira   

 

A comunidade Cachoeira é uma área rural do Município de Xapuri, localizada a cerca 

de 30 km da área urbana de Xapuri. Na localidade existem colônias e seringais, onde vivem 

aproximadamente 4 mil moradores, bastante conhecida devido as belezas naturais e por 

abrigar o seringal cachoeira, que é um ponto turístico para práticas de atividades esportivas 

como arborismo dentre outras. Observando o território, verificou-se que poucas residências 

possuem alvenaria nas suas estruturas, e as demais foram construídas com madeira ou 

paxiuba, e ainda com a taxa de saneamento de quase zero. Em relação à educação, na 

população adulta o analfabetismo é relativamente grande. Já a infraestrutura em saúde 

encontra-se em fase de conclusão na construção de uma unidade básica de saúde rural, que 

será a primeira do Município, sendo que a equipe de Saúde que atua nesta localidade é a 

equipe rural 2 da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Felix Bestene Neto. A comunidade do 

Cachoeira possui 5 Agentes Comunidade de Saúde (ACS) que se deslocam no seu entorno 

devido a distância entre as residências, seringais e colônias. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde de Xapuri 

 

Em Xapuri, a Atenção Primária à Saúde (APS), é dividida em coordenações, onde a 

Atenção Básica, a qual, coordena o processo de formulação, implementação e avaliação das 

políticas de saúde, relacionadas aos ciclos da vida integrada e continuamente proporcionando 

a Saúde da Mulher, saúde do homem, do idoso, coordenação de saúde da criança, imunização, 

saúde na escola, vigilância em saúde, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.  

No Município existem 5 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que abrigam 6 equipes de 

Estratégia De Saúde Da Família (ESF), e para o apoio das suas ações conta com o Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família (NASF) e Centro de Convivências. Em relação aos Pontos de 

Atenção à Saúde Secundários estão disponíveis o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de 

Brasileia, Hospital Wildy Viana e Hospital Raimundo Chaar. Há também pontos de Atenção à 

Saúde Terciários como a Maternidade Barba Heliodora, Fundação hospitalar do Acre, 
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Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, Hospital Santa Juliana, Centro de 

Controle de Câncer (CECOM).  

O sistema de apoio diagnóstico está disponível para os pacientes que necessitam de 

exames laboratoriais e nesse caso são encaminhados para o laboratório municipal localizado 

na Unidade Básica de Saúde Félix Bestene Neto, onde são realizados. No mesmo local, 

também são oferecidos os serviços de Raio-X, que são realizados no hospital Epaminondas 

Jácome, os demais exames são encaminhados para a cidade de Brasileia ou a capital Rio 

Branco. Na Assistência farmacêutica o município disponibiliza de uma farmácia central, onde 

fornece a população medicamentos prioritários a Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME). 

Em relação aos sistemas logísticos, Xapuri tem a Saúde regionalizada e quando 

necessário os pacientes são encaminhados ao município de Brasileia, e as cidades de Assis 

Brasil, Epitaciolândia e Capixaba. O município utiliza o Sistema de Regulação e Marcação de 

Consultas (SISREG), que trata da inserção da oferta, solicitação até a confirmação do 

atendimento do usuário, inclusive regulação de leitos hospitalares. No caso dos pacientes em 

estado grave ou gravíssimo são encaminhados para o hospital de Urgência de Rio Branco. 

Todos os usuários de Xapuri, possuem cartão do SUS pois o atendimento funciona em 

prontuários eletrônicos via sistema E-SUS.  

Em Xapuri, o serviço de atenção básica prestado pelas equipes de saúde da família 

(eSF), nos casos urgentes, encaminham os pacientes para o hospital Epaminondas Jácome, 

onde os mesmos através da regulação e de acordo quadro clínico são transferidos, para o 

Hospitail Wildy Viana e Raimundo Chaar em Brasileia, outros para o Hospital de Urgência 

em Rio Branco, a contra referência se dá após o final do tratamento, ou quando o paciente tem 

condições financeiras ou físicas para dar continuidade na cidade de origem Xapuri. 

Os pacientes que fazem tratamento continuo através do tratamento fora do domicílio 

(TFD) em outro município, utilizam vans e ônibus da Secretaria Municipal de Saúde que 

diariamente os levam para consulta com profissionais especializados na Fundação Hospitalar, 

ou para a realização de procedimentos como hemodiálise. 

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) está bem organizada em Xapuri, a qual apresenta 

alguns problemas relacionados ao Sistema Municipal de Saúde e que interfere no processo de 

trabalho da eSF como: a baixa quantidade de equipes de Saúde da Família Rural, algumas 

áreas sem cobertura; a falta de profissionais especializados para consultas; a Regulação de 

paciente, com demora significativa para serem encaminhados; a falta de exames clínicos a 
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serem disponibilizados pelo laboratório; o hospital que não disponibiliza de laboratório de 

análises clínicas e aparelhos de raio-x antigos. 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Dr. Félix Bestene Neto 

 

A UBS Dr. Félix Bestene Neto, localiza-se no Centro da Cidade de Xapurí, nela 

funcionam duas equipes de Saúde da Família que são a Equipe I e Equipe II. A primeira é 

responsável pela localidade do Tupã e a segunda  pela comunidade do Cachoeira ambos das 

zona rural, e é considerada um centro de saúde. Na UBS, trabalham dois profissionais 

enfermeiros, dois médicos e dois técnicos em enfermagem, duas recepcionistas. Sua estrutura 

é resumida num consultório odontológico, laboratório de análises clinicas e de endemias, 

além de sala de vacina.  

Além disso, a Unidade possui um amplo espaço para acolhimento dos pacientes, com 

duas recepções, uma para atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem e outra para 

atendimentos laboratoriais. As ações como palestra e grupos de estudos acontecem na 

recepção da unidade. Os insumos são fornecidos mensalmente pela Secretaria Municipal de 

Saúde, quando refere-se a ações a equipe de saúde solicita materiais conforme a necessidade 

da ação, que vão desde materiais para atendimentos, como o fornecimento de veículos e 

medicamentos. 

1.5 A Equipe de Saúde da Família II, da Unidade Básica de Saúde Dr. Félix Bestene 

Neto 

 

No ano de 2019 a equipe já atuou com ações de promoção de saúde realizando blitz 

de testes rápidos, tendo como pauta a prevenção das hepatites, e demais doenças como sífilis e 

HIV. No inverno de 2019 foram realizadas ações de saúde na escola no Colégio Esperança do 

Povo, localizado no seringal cachoeira, com palestras sobre ISTs, testes de snellen, medidas 

antropométricas, além de ações como atendimento médico e realização de exames de 

papanicolau nas colocações Iracema, Boa Viagem e entroncamento, todas localizadas dentro 

da comunidade cachoeira. Para este trabalho, a Equipe Rural II é formada por 01 (um) 

Médico; 01 (um) Enfermeiro; 01 (um) Técnico Enfermagem; 01 (uma) recepcionista e 05 

(cinco) Agentes Comunitários de Saúde. 
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Dr. Félix Bestene Neto 

 

A UBS Dr. Félix Bestene Neto funciona das 7h às 12h e das 14h às 18 horas, e neste 

período, são distribuídas para o médico 15 fichas, sendo 5 para paciente já agendados e 10 sob 

livre demanda, durante o período da manhã, exceto em dia de pré-natal, no período da tarde 

são 12 fichas sendo 4 agendadas e 8 demandas livre. Os enfermeiros atuam com demanda 

livre, exceto em dia de pré-natal que são 6 fichas.  

O Laboratório atende diariamente 50 pacientes, sendo 40 demandas espontânea e 10 

demandas livre. O laboratório de endemias e a sala de vacina atendem por demanda livre; O 

Consultório odontológico atende de manhã 8 fichas e a tarde 6 fichas, todos de demanda livre.  

O município de Xapuri dispõe de uma farmácia central, onde todos os medicamentos 

são disponibilizados, médicos e enfermeiros realizam as prescrições, que são distribuídos pelo 

departamento. Quando o medicamento prescrito, for injetável, por exemplo, os pacientes 

precisam retornar à unidade para o procedimento. 

A UBS funciona integrada com os demais setores da saúde, como o NASF, CRAS, 

Conselho tutelar e Ministério Público, os profissionais de saúde preenchem as fichas de 

notificações de agravos que daí inicia as investigações sobre possíveis casos. Já 

procedimentos de reabilitação prescritos ao paciente são encaminhados para o centro de 

fisioterapia que o município disponibiliza. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Rural II  

 

Os profissionais da equipe Rural II utilizam boa parte do seu tempo diariamente para 

o atendimento demanda espontânea e agendada. O paciente ao chegar na unidade apresenta na 

recepção que é recepcionado no sistema através do cartão do SUS e é encaminhado para a 

sala de pré-consulta, onde são realizados, pelo técnico, de enfermagem a pesagem, altura, 

aferição de sinais vitais, como Temperatura, pressão, índices glicêmicos, saturação 

frequências cardíaca e respiratória, dada a necessidade de priorização, são escolhidas a cor de 

atendimentos, dentre azul, verde, amarela e vermelha e são iniciados o atendimentos pela 

equipe médica ou de enfermagem. No centro de saúde Félix Bestene Neto o que define a 

ordem de atendimento não é a ordem de chegada dos pacientes e sim o seu estado clínico após 

a pré-consulta. 
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Os atendimentos da Equipe Rural II seguem um cronograma e uma vez ao mês o 

atendimento na unidade é suspenso devido a equipe se deslocar para a Zona Rural. Quando 

em atendimento na unidade em Xapuri, seguem o cronograma previamente construído pelos 

profissionais da equipe, mas são contempladas a demanda livre, agendados, puericultura; 

saúde do Homem; pré-natal; saúde da mulher e visita domiciliar. Já o enfermeiro distribui seu 

tempo para a livre demanda e pré-natal. 

A pré-consulta dos pacientes, curativos e administração de medicamento durante todo 

o dia de atendimentos, fica a cardo dos técnicos em enfermagem. Os ACS, ficam na zona 

rural, vem uma vez no mês a unidade mostrar a produção e atualização da comunidade. 

O processo de trabalho da equipe se dá por meio de visitas domiciliares mensais 

devido a distância, grupo de gestantes a cada 3 meses, e atividades mensais do programa 

Saúde na Escola. Na unidade todos os dias são realizados atendimentos agendados e demanda 

espontânea, sendo divididas as fichas. 

As ações são planejadas em equipe, durante reunião mensal da equipe ESF, Médico, 

Enfermeiro, Técnicos, ACS e com a presença da coordenadora de atenção básica que fornece 

o apoio material, logístico para a realização das ações. 

Neste momento, estão sendo planejadas ações de saúde na escola e em mais 4 

unidades da zona rural, e já o início dos preparativos para o mês do outubro rosa. Todas as 

ações são comunicadas com antecedência a Secretaria Municipal de Saúde, para que forneça o 

apoio logístico, matérias e insumo que serão utilizados durante a execução. 

 

1.8 Problemas de saúde da comunidade Cachoeira  

Os problemas de saúde encontrados no território da equipe Rural II da UBS Dr. Félix 

Bestene Neto, após a realização do diagnóstico situacional, foram a Malária; Leishmaniose; 

Gravidez na Adolescência; Hanseníase; Diarreias; Hepatite A; Doença Hidática e a não 

adesão aos tratamentos. 

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

 

Após discussão com equipe de saúde, e membros da comunidade, cinco principais 

problemas foram identificados e passíveis de intervenção. 
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1.10 Priorização dos problemas: seleção do problema para plano de intervenção  

 

Para a priorização dos problemas foi necessário a análise criteriosa entre equipe e 

registros para que fosse identificado o principal problema, para que tivesse prioridade de ação. 

Dentre os principais problemas foram identificados os abaixo, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade cachoeira da equipe de Saúde rural II Unidade Básica de Saúde Dr. 

Félix Bestene Neto, município de Xapuri, estado do Acre. 

 

Principais problemas Importância Urgência 
Capacidade de 

Enfrentamento 
Seleção 

Gravidez na Adolescência; Alta 7 Parcial 1 

Diarreias; Alta 6 Parcial 2 

Leishmaniose; Alta 5 Parcial 3 

Malária Alta 5 Parcial 4 

Área muito ampla de cobertura 

pela equipe; 
Alta 2 Fora 5 

Distância dos ACS para 

deslocamento; 
Alta 2 Fora 6 

Condições de trafegabilidade; Alta 1 Fora 7 

Falta de veículos para 

transporte; 
Alta 1 Fora 8 

Problemas estruturais da 

unidade. 
Alta 1 Fora 9 

Fonte: Registro da Unidade, e-SUS e Relatórios de reunião de Equipe Rural II, 2019 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 

 

Nota-se que a gravidez na adolescência é um problema recorrente em boa parte da 

comunidade da comunidade cachoeira, gerando transtornos dos mais variados na vida dos 

usuários e a comunidade e ao município. 

As diarreias são comuns pois está atrelada a falta de saneamento básico na 

comunidade, as estruturas das residências não dispor de sanitários, a água não é tratada. 

Os casos de leishmanioses são constantes, frequentemente inúmeros pacientes 

aparecem na unidade para a realização do exame que atestam positivo. 
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A malária é uma doença endêmica nos estados do Acre, possui as regiões com 

epidemias e na comunidade da cachoeira já foram detectados casos dessa patologia. 

Como se trata de uma área muito ampla os ACS encontram dificuldades para chegar 

às residências e realizarem suas visitas de rotina, atrelado a isso ainda vem o outro problema 

como é o caso das condições de trafegabilidade, que o acesso às vezes se torna impossível, e a 

falta de veículos para dar esse suporte aos agentes. 

Por último, temos os problemas estruturais da unidade, que se encontra em reforma, 

que não dispõem de sala de curativos nem medicamentos, tudo acontece na pequena sala de 

pré-consulta. 
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2 JUSTIFICATIVA  

A escolha do problema para esta proposta de intervenção, se justifica pela necessidade 

de melhorar a informação, importância e necessidade de cuidados entre usuárias grávidas que 

vivem no território da eSF equipe rural II, da UBS Dr. Félix Bestene Neto no município de 

Xapurí, Acre.  
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De acordo com os registros da equipe, os grupos operativos que existem na unidade e 

conversas diárias com os usuários adscritos, mostraram o crescente número adolescentes 

grávidas, o que nem sempre configura um problema, pois, nem sempre ocorre de forma 

indesejada, mas como uma opção de vida. De qualquer forma, a equipe de saúde vem 

observando que a gravidez na adolescência muitas vezes é considerada um problema 

preocupante pois, além de gerar situações conflituosas, demanda cuidados tanto em relação à 

mãe e à criança, configurando um problema de saúde pública e social. 

 A gravidez na adolescência, precoce, indesejada, não-planejada e de risco pode ser 

considerada indesejada, quando altera as possibilidades de autoconhecimento, preparação para 

o futuro profissional entre outras visões. Assim este estado passou a ser relacionado a uma 

situação de risco biopsicossocial, resultando em experiência negativa para o adolescente, 

sociedade e para a saúde pública. Assim, passa-se a ideia de que a gestação não é um curso 

natural na vida da mulher, e sim um desvio de percurso ou evento indesejado. Por outro lado, 

cabe o questionamento de o quanto a adolescência e gravidez não combinam, o que 

certamente depende do modo como se entende tanto na teoria, como na prática a adolescência 

e do que se espera socialmente de um adolescente (DIAS & TEIXEIRA, 2010).  

Analisando a situação da problemática em equipe da comunidade da cachoeira, 

verificou-se que há a disponibilidade de recursos humanos e materiais para a realização do 

projeto de intervenção, tornando-o assim, um projeto viável. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção visando a redução dos índices de gravidez na 

adolescência entre adolescentes adscritas à equipe Rural II da UBS Dr. Félix Bestene Neto no 

município de Xapurí, Acre.  

3.2 Objetivos específicos 

 

 Aumentar a distribuição de contraceptivos; 

 Reduzir a gravidez de alto risco; 

 Reduzir o índice de abuso sexual em menores de idade; 

 Expandir o planejamento familiar; 

 Monitorar o índice de gravidez na faixa etária entre 12 e 18 anos. 
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4 METODOLOGIA 

A gravidez na adolescência, configura-se um importante problema para a equipe Rural 

II da UBS Dr. Félix Bestene Neto no município de Xapurí, Acre. As adolescentes buscam a 

unidade necessitando de cuidados da equipe de saúde e passa a depender de cuidados voltados 

para a mãe e para o bebê, consultas especializadas, pré-natal e exames clínicos. Assim, a 

equipe escolheu este problema para a comunidade e familiares, visando prestar cuidados às 

novas mães e organizar seu próprio processo de trabalho.  

Para a realização desta proposta, foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional, 

seguindo os passos indicados por Faria, Campos, Santos (2018). Inicialmente foi realizado um 

diagnóstico situacional, seguido da detecção dos principais problemas e definição dos nós 

críticos. Após seleção das prioridades, foram planejadas as ações para o enfrentamento da 

gravidez na adolescência na comunidade assistida (FARIA, CAMPOS, SANTOS, 2018).  

Para esse trabalho foram então, realizadas analises dos registros da equipe, busca no 

sistema ESUS-AB, e questionamentos aos ACS sobre o problema para se propor esta 

intervenção. Buscando subsidiar a proposta, foi realizada revisão integrativa da literatura 

sobre o tema nas seguintes bases de dados como a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e os manuais de atenção à saúde redigidos pelo 

Ministério da Saúde, utilizando critérios de inclusão e descritores predefinidos: Atenção 

Primária à Saúde. Gravidez na adolescência.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Adolescência e fatores psicossociais 

 

A adolescência na opinião da psicologia, é uma fase possui características 

decorrentes da fase de amadurecimento, envolvendo hormônios na circulação sanguínea, 

despertar ada sexualidade genital que são os fatores responsáveis pela sintomatologia descrita 

na adolescência normal (BOCK, 2007).  Ainda conceituando, a adolescência é uma fase única 

do desenvolvimento humano, percebida em seu contexto, com características biopsíquicas, 

intelectuais e emocionais específicas, que deve se adaptar a uma sociedade que passa por 

rápido processo de transformação (Moreira; Queiroz, 2008 apud Jorge apud ROEHRS; 

MAFTUM; ZAGONEL, 2018). 

A construção de uma identidade, é uma concepção de si mesmo depende da 

definição de quem é a pessoa, seus valores, crenças e das direções e metas que buscam seguir 

pela vida (SCHOEN-FERREIRA; AZNAR-FARIAS; SILVARES, 2003). Em relação à sua 

identidade, Suarez (2005) descreve que, 

[...]O adolescente vivencia momentos fundamentais para a formação de sua 

identidade. Seu principal desafio é a luta para formar um senso claro de sua 

individualidade, o que envolve a elaboração de um conceito estável de si 

mesmo como indivíduo único e a adoção de uma ideologia ou sistema de 

valores que lhe ofereça senso de direção (SUÁREZ, 2005, p. 31) 

De acordo com Moreira et al (2008), a adolescência corresponde a um período de 

profundas modificações os quais ocorrem na transição entre a puberdade e a fase adulta do 

indivíduo que corresponde praticamente 10 a 19 anos. Trata-se de uma fase do ciclo de vida 

humano possuindo características próprias, onde se deixa de ser criança, o que gera 

insegurança, para ser adulto passando a assumir responsabilidades e ao mesmo tempo 

liberdade. As autoras citam os conflitos vivenciados, 

[...]Na adolescência, há a descoberta do corpo e dos órgãos sexuais. Nas 

meninas aumenta os seios, os quadris, a distribuição dos pelos e ocorre a 

menarca. Esse amadurecimento físico se dá em decorrência dos hormônios 

sexuais e do crescimento. Na busca do prazer, do conhecimento de si e de 

autoafirmação, os jovens, não raro, tornam-se rebeldes e com acentuado 

comprometimento de humor, porquanto vivem em constantes conflitos. Na 

realidade brasileira, muitas vezes a adolescente, além dos conflitos próprios 

da faixa etária, vê-se com outras questões conflituosas, como a ocorrência de 

uma gravidez (MOREIRA et al 2008, p. 313). 
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A saúde é um estado fundamental e é considerada um fenômeno multidimensional, 

abrangendo uma combinação de fatores biológicos, genéticos, organicistas, físicos, 

psicológicos e sociais, envolvendo os direitos de todos os seres humanos e bem estar físico, 

psicológico e social.  Assim, na adolescência, a saúde está relacionada à qualidade de vida, 

devendo significar satisfação pessoal e do desenvolvimento de competências sociais, das  

condições físicas e aspectos psicológicos e socioambientais permitindo ao adolescente o bom 

relacionamento com as transformações esperadas para esta fase do curso de vida e os desafios 

impostos pelo contexto social e histórico em que vivem (SENNA; DESSEN, 2015). 

5.2 Gravidez na Adolescência  

A gravidez na adolescência vem sendo tratada pela literatura como um problema de 

saúde pública, devido ao fato de envolver riscos ao desenvolvimento da criança gerada e da 

própria adolescente gestante (GONTIJO; MEDEIROS, 2004 apud CERQUEIRA-SANTOS et 

al, 2010). Outros autores consideram que nem sempre a gravidez deve ser identificada como 

um fator de risco: Cowan, Cowan e Shulz (1996) apud Cerqueira-Santos (2010)  e descrevem 

que os fatores de risco estão ligados a fatores negativos da vida e que se estiverem presentes, 

podem aumentar os riscos , os quais devem ser vistos como um processo.  

A gravidez é um período de transição biologicamente determinado, caracterizado por 

mudanças metabólicas complexas e por grandes perspectivas de mudanças no papel social, na 

necessidade de novas adaptações, reajustamentos intrapessoais e mudanças de identidade 

(MELO; LIMA, 2000 apud MOREIRA et al 2008, p. 313). Os autores também referem que, 

[...]A gravidez é um período de grandes transformações para a mulher. Seu 

corpo se modifica e seus níveis de hormônios se alteram para a manutenção 

do feto. Com tantas novidades, essa fase pode acabar gerando dúvidas e 

sentimentos de fragilidade, insegurança e ansiedade na futura mamãe. 

Alguns dos principais temores são alterações na autoimagem corporal e não 

ter uma criança saudável. Outros temores são relacionados ao feto e à função 

de gerar, nutrir e parir. Tais temores podem desencadear fases de 

irritabilidade e de instabilidade de humor na grávida (MOREIRA et al 2008, 

p. 313). 

A gravidez na adolescência seria indesejada, pelo fato de reduzir as possibilidades de 

exploração de identidade e dos planos para o futuro profissional e assim se tornar risco 

biopsicossocial. O resultado são consequências negativas para a adolescente e sua sociedade e 

assim considerado um problema social e de saúde pública, deixando de ser uma experiência 
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normal. Este fato, leva ao pensamento de que se trata de desvio de percurso ou evento 

indesejado pela adolescente sendo então necessário pensar que adolescência e gravidez não 

significam conflito e sim do modo que entende a própria adolescência. “Para compreender a 

gravidez na adolescência e suas consequências é necessário reconhecer que este é um 

fenômeno complexo e multideterminado, que está associado a fatores psicológicos, sociais e 

históricos” (DIAS; TEIXEIRA, 2010, p.124). 

O aumento nas taxas de gravidez na adolescência embora crescente em todas as 

classes sociais, se deve a diferentes causas, variando entre os países e da complexidade dos 

fatores de risco, dentre eles o socioeconômico, sendo maior nas classes mais pobres, baixa 

escolaridade e diminuição global da idade média para menarca e da primeira relação sexual 

(CERQUEIRA-SANTOS et al, 2010). 

Conforme Dadoorian (2003) Existem autores, que relacionam o aumento do número 

de gravidez na adolescência às mudanças sociais ou maior liberalização da sexualidade, sem 

que ao mesmo tempo sejam transmitidas informações sobre métodos contraceptivos para esta 

idade. Assim, ao se considerar a gravidez na adolescência como um problema, a solução para 

a diminuição do número de gravidezes seria os programas de informação sexual, o qual se 

sabe que é um foco insuficiente para explicar a complexidade do fenômeno. A autora ainda 

considera,  

[...]Apesar das situações dramáticas que essa situação lhes acarreta, como, 

por exemplo, o abandono dos estudos ou o seu adiamento, maior 

dependência econômica dos pais, visto que a maioria das jovens continua 

morando com os pais após o nascimento do filho, já que o pai da criança é, 

na maioria dos casos, também adolescente; mesmo com todas essas 

dificuldades, é bastante comum ouvirmos a adolescente dizer que está 

contente com a perspectiva de ser mãe e que quer ter um 

filho(DADOORIAN, 2003, p. 84).  

A gravidez na adolescência vem preocupando a Saúde Pública pela sua associação à 

disseminação de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Esta etapa da vida pode estar 

associada à desinformação sobre os métodos contraceptivos e do início precoce da iniciação 

sexual, e quanto maior o grau de escolaridade dos adolescentes que mantém relações sexuais, 

maiores as chances de utilização de preservativos desde a primeira relação até as subsequentes 

(TABORDA et al, 2014). Além disso, a vulnerabilidade dos adolescentes às DST, se devem a 

fatores biológicos, psíquicos e sociais. Biologicamente, na adolescência, ocorre pela maior 

exposição do epitélio cilíndrico do colo do útero onde as clamídeas e os gonococos crescem 
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neste tecido. A iniciação precoce da atividade sexual devido à baixa idade da menarca 

aumenta a probabilidade de contaminação pelo sexo e psiquicamente, a fase é de definição da 

identidade sexual experimentação e variabilidade de parceiros estão associados às DST, 

inclusive o uso de álcool e drogas (TAQUETTE; VILHENA; PAULA, 2004). 

5.3 Atenção Primária à Saúde 

 

Atenção Primária à Saúde (APS) passou por reformas e está orientada a trabalhar a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e transformá-la em na porta de entrada, sendo a mesma 

resolutiva para o sistema de saúde do Brasil (PORTELA, 2017). O modelo de cuidado da APS 

inicialmente se voltava à assistência às doenças agudas e aos processos de agudização das 

doenças crônicas, num contexto epidemiológico caracterizado pela tripla carga de doenças. 

Deve a APS ajustar a oferta de serviços, a complexidade das necessidades de saúde da 

população, permeado pelas desigualdades sociais, econômicas e institucionais e às 

diversidades entre municípios e regiões do país. Assim, para se caracterizar como a principal 

porta de entrada e de garantia de acesso aos usuários ao sistema de saúde, foi preciso 

incorporar neste trabalho os atributos conceituais da APS, integrando ações de promoção da 

saúde, prevenção e manejo de condições de saúde e doença que consideram as singularidades 

e vulnerabilidade dos sujeitos (TEIXEIRA, et al, 2014). De acordo com Melo e Coelho 

(2011), sobre a APS, 

[...]No contexto atual de implementação das políticas de saúde, sobretudo 

com a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e 

mais posteriormente o Programa de Saúde da Família (PSF), a integralidade 

da atenção vem sendo valorizada como eixo orientador das práticas, pois o 

PACS/PSF se propõe a uma reorganização da Atenção Básica, rompendo 

com o modelo clínico e prescritivo (FRANCO; MERHY, 2004 apud MELO; 

COELHO, 2011, p. 2550) 

Direcionando para a promoção da saúde do adolescente, a APS deve implementar o 

acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, abordando a saúde reprodutiva 

integral e permanente. Além disso, deve-se envolver a educação em saúde, atividades em 

grupo e atendimento individual e não somente resumir suas ações na distribuição de métodos 

contraceptivos, problematizando a percepção dos adolescentes, gestantes e familiares sobre a 

gravidez (FIEDLER; ARAUJO; SOUZA, 2015). 
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A atenção dispensada à adolescente grávida, fundamentalmente deve ser 

proporcionada são pelo médico e enfermeiro com algumas especificidades peculiares. Estes 

profissionais membros da rede de apoio à mulher compreendem as mudanças físicas, 

emocionais e sociais vividas pela adolescente, dentre outras. A atenção pré-natal deve ser 

diferenciada e personalizada respeitando as características próprias e específicas desta fase da 

vida, além da forma que vivem necessitando de disponibilidade, reflexão, participação, levar 

informações e ter disponibilidade para a escuta, atenção e acolhimento ao adolescente. Os 

profissionais de saúde do adolescente médicos e enfermeiros devem propor uma relação 

horizontal que proporcione mudanças dos saberes preestabelecidos e de preconceitos 

(BUENDGENS; ZAMPIERI, 2012).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 
 

 
 
6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Descrição do problema selecionado  

A gravidez na adolescência na área de abrangência da eSF Rural II da comunidade 

cachoeira na UBS Dr. Félix Bestene Neto, apresentou um número significativo no ano de 

2019 seguido dos adolescentes com idade entre 15 e 18 anos, e adolescentes e finalmente os 

com idade variando entre 13 e 14 anos. 

De acordo com os registros da equipe e no período de junho 2018 a junho 2019, 

estratificando por idade, a equipe recebeu 17 gravidas com 18 anos, 15com 17 anos, 08 com 

16 anos, 14 com 15 anos, 05 com 14 anos e 02 com 12 anos. O número é consideravelmente 

grande, pelo fato de a comunidade ser pequena e foi preocupante a faixa entre 12 e 16 anos, 

considerando a pouca idade. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado  

 

O problema da gravidez na adolescência na comunidade Cachoeira está diretamente 

relacionado a diversos fatores, como a educação que não chega de qualidade nos mais 

recônditos locais da referida comunidade, ainda se soma a isso, a ausência frequente da 

equipe de saúde da família para o desenvolvimentos de atividades de prevenção a este meio, 

tendo em vista a distância da sede da Unidade Básica De Saúde, da comunidade, as condições 

que transporte e trafegabilidade que a equipe chega para realizar atuação. 

Os ACS da UBS Dr. Félix Bestene Neto não conseguem chegar na comunidade para 

ajudar a equipe a levar ações de saúde e nem dar continuidade às ações de planejamento 

familiar, consulta com psicólogo, conversas com o médico e enfermeiros que são os 

profissionais que devem assistir esta gestante e que conhecem sobre saúde do adolescente e o 

poder público não investe em fiscalização de ações ao combate ao abuso sexual de menores. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos  

 
Os principais nós críticos, são: 

 Falta de estrutura do serviço de saúde; 

 Falta de informação para este público; 
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 Falta de planejamento familiar; 

 Dificuldade de Mobilização da Equipe. 

6.4 Desenho das operações 

 

As operações que podem reduzir os altos índice de gravidez na adolescência, 

depende da gestão, uma maior atenção da Atenção Básica em relação ao problema prioritário, 

aumentar a quantidade de ACS, aumentar logística de transporte, e o planejamento familiar 

para as comunidades, distribuição de contraceptivos, e palestras explicativas na comunidade. 

 

 

 
 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema Gravidez na 

Adolescência, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Rural 

II, UBS Dr. Félix Bestene Neto do município de Xapuri, estado do Acre. 

 

 

Nó crítico 1 Falta de estrutura dos serviços de saúde 

Operação (operações)  Nova divisão dos ACS na comunidade Cachoeira– esta é uma operação 

que não apresenta uma relação direta com o problema, tem a ver com 

organização de processo de trabalho. 

Projeto 
 Acesso de saúde para todos 

Resultados esperados Atingir 100% da cobertura de ACS na comunidade cachoeira 

Produtos esperados Novo mapa de cobertura territorial de Xapuri e da comunidade da 

cachoeira 

Recursos necessários 
Político -+ decisão da gestão para recursos, para reorganizar o sistema 

Financeiro -+ contração de novos profissionais 

Organizacional -+ Adequação de novo mapeamento 

Recursos críticos 
Financeiro > contração de novos profissionais 

Organizacional >Adequação de novo mapeamento 

Controle dos recursos 

críticos 

Coordenação de Atenção Básica 

Ações estratégicas 
Apresentar quantitativo de ACS; 

Apresentar demanda manifesta; 

Apresentar nono mapeamento 
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Prazo 1 Mês para início do levantamento – 07/2019 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

Cordenador eSF 

 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Monitoramento através de levantamento situacional e visita e analise de 

cobertura populacional 

 
 

 

 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema Gravidez na 

Adolescência, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Rural 

II,  UBS Dr. Félix Bestene Neto do município de Xapuri, estado do Acre 

Nó crítico 2 Falta de informação na comunidade 

Operação 

(operações)  

Informar o público alvo sobre os riscos sociais e de saúde da gravidez na 

adolescência 

Projeto 
 + Saber 

Resultados 

esperados 

- 80% Jovens informados sobre os risco da gravidez; 

- Mais informações sobre os métodos contraceptivos 

Produtos 

esperados 

- Utilização do Programa saúde na escola para conscientização; 

-Meios de comunico; 

- Campanhas educativas; 

-Palestras; 

Recursos 

necessários 

Político - + Parceria Inter setorial, envolvendo áreas da saúde, educação e 

segurança pública. 

Organizacional -+ Organizar agenda de ações; 

Cognitivo -+Estratégias de comunicação que serão utilizadas. 

Financeiro -+ para recursos de mídia para campanhas e distribuição de 

panfletos. 

Recursos críticos 
Político > Parceria Inter setorial, envolvendo áreas da saúde, educação e 

segurança pública. 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria de Educação 

Secretaria de Saúde 

Ações estratégicas 
Ações conjuntas pactuadas; 

Ações de saúde nas unidades educativas; 

Distribuição de panfletos; 

Realização de campanhas educativas. 
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Prazo 
3 meses para início das atividades (07/2019) 

6 meses de execução da ações 

(07/2019 – 01/2020) 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Enfermeiro 

Médico 

Técnico de enfermagem 

ACS 

 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Avaliações periódicas e reuniões de equipe para novos prazos e tomadas de 

decisões 

 
 
Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema Gravidez na 

Adolescência, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Rural 

II,  UBS Dr. Félix Bestene Neto  do município de Xapuri, estado do Acre 

Nó crítico 3 Falta de Planejamento familiar 

Operação 

(operações)  

Ampliar a oferta de métodos contraceptivos 

Projeto 
 Planejamento para todos 

Resultados 

esperados 

80 % do público alvo da comunidade fazendo uso de métodos contraceptivos 

Produtos 

esperados 

- Distribuição de contraceptivos orais e injetáveis de barreiras;  

 

Recursos 

necessários 

Financeiro _+ Aquisição de métodos para distribuição 

Organizacional -+ Mobilização da comunidade 

Cognitivo-+ debate sobre o tema 

Recursos críticos 
Organizacional > Mobilização da comunidade. 

Controle dos 

recursos críticos 

Enfermeiro 

Medico 

Secretaria de Saúde 

ACS 

Ações estratégicas 
Realização de consulta de planejamento familiar; 

Palestras de Educação em Saúde; 

Distribuição de métodos contraceptivos; 

Realização de grupos de estudos; 

Intensificação das ações do ACS. 
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Prazo 
3 meses para início das atividades 

08/2019 

6 meses de execução da ações 

08/2019 – 02/2020 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Enfermeiro 

Médico 

Tecnico em enfermagem 

ACS 

(equipe esf) 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Levantamento da cobertura de planejamento na comunidade e posterior 

avaliação; 

 
 
 
 
Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema Gravidez na 

Adolescência, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Rural 

II,  UBS Dr. Félix Bestene Neto do município de Xapuri, estado do Acre 

Nó crítico 4 Dificuldade de Mobilização da Equipe 

Operação 

(operações)  

Melhorar a estrutura da logística de visita da equipe 

Projeto 
+ Ação 

 

Resultados 

esperados 

Aumento em 75 % atendimento e visitas a comunidade 

Produtos 

esperados 

Aquisição 02 veículos novos veículos para deslocamento da equipe, 

Recursos 

necessários 

Financeiro-+ compra de transporte; 

Político-+ articulação Inter setorial; 

Recursos críticos 
Financeiro > compra de transporte; 

 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde 

Ações estratégicas Apresentar demanda manifesta da real necessidade. 

Prazo 
6 meses na busca por recursos, 08/2019 a 02/2020 e 3 meses para processo 

de licitação; 03/2020 – 06/2020 

Responsável (eis) 

pelo 

Equipe de saúde da UBS Dr. Félix Bestene Neto 
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acompanhamento 

das ações 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Acompanhamento da busca de recursos, e de lançamento de editais de 

compra/aquisição de veículos 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

Esta proposta intervenção para ser implantada necessita do apoio e empenho dos 

profissionais da eSF Rural II, do município de Xapuri, bem como a comunidade da cachoeira, 

estado do Acre e da equipe multidisciplinar. A qualidade de vida das adolescentes e o bom 

andamento do pré-natal e parto, sob responsabilidade da equipe pode ser melhorada, a partir 

desta proposta, pois, pretende-se orientar e reduzir a gravidez na adolescência através de 

estímulos a adesão ao pré-natal; reorganização do processo de trabalho da equipe, da 

informação às grávidas seus familiares sobre esta etapa da vida e a importância da informação 

para melhor escolha futura. 

  Além disso, a equipe deverá reorganizar a agenda de forma a proporcionar reuniões 

entre a médico e enfermeiro com as adolescentes grávidas com seus familiares, 

desenvolvendo a escuta qualificada, comunicação e vinculo.  

A melhoria do cuidado requer avaliação e monitoramento constante, acompanhamento 

pelos profissionais de saúde da equipe e da equipe multidisciplinar visando garantir 

orientações, monitoramento pelos ACS e dos demais profissionais da equipe.  

Os recursos utilizados baseiam-se em ações propostas pela equipe para atingir um 

objetivo de cada vez, visando orientar a adolescente para esta etapa, propondo ações 

educativas, atividades e interação entre equipe e usuários, estímulo e necessidade do 

acompanhamento inclusive após o nascimento do bebe, assumindo compromissos com a 

equipe resultando em aumento da estima e melhoria da qualidade de vida das adolescentes. 

Com esta intervenção espera-se melhorar a qualidade de vida da gestante nesta sobre esta fase 

da vida, indesejada ou não, mas que requer acompanhamento e cuidado, garantindo bem estar 

e qualidade de vida da mãe e do bebe. 
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