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RESUMO 

 
 

Este trabalho apresenta proposta de intervenção para a comunidade adstrita da ESF1, 
município de Rio Novo, em Minas Gerais, respeitando sua realidade financeira e 
social. Visamos atuar no planejamento familiar e no alto índice de gestações 
indesejadas, iniciadas inclusive precocemente, influenciando a formação da unidade 
familiar. Foi realizada revisão de literatura utilizando os descritores em saúde: 
anticoncepção, dispositivos anticoncepcionais, contracepção hormonal, métodos 
naturais de planejamento familiar nas seguintes bases de dados: bireme, medline, 
scielo, biomedcentral, free medical journals, LILACS, PubMed, Cochrane Clinical 
Answers. A intervenção ocorrerá através de ações desenvolvidas pela Equipe 
Multidisciplinar de Saúde da Família, em conjunto com a rede municipal de ensino, e 
fazendo uso de quatro frentes de trabalho, descritas a seguir: grupo de saúde 
sexual/direitos reprodutivos voltado para a população sexualmente ativa; educação 
escolar, com instrução dos alunos, abordando a problemática da gestação indesejada 
e mazelas sociais atreladas; sala de espera na unidade de saúde, voltada para toda 
a população, sexualmente ativa ou não, com o intuito de educar, gerar discussões e 
propagar informações; e educação continuada da equipe de saúde, com atualizações 
sobre a temática através de reuniões periódicas e treinamento teórico-prático, para 
aperfeiçoamento das habilidades dos colaboradores. Ressalte-se que as percepções 
e experiências sobre o planejamento familiar constituem direitos fundamentais dos 
indivíduos à informação, à assistência e à livre escolha sobre o desejo de procriar. A 
quantidade de gestações, o intervalo entre estas e os métodos anticoncepcionais são 
proporcionais à quantidade de informações disponíveis. Conclui-se que ocorrerá a 
promoção de saúde, redução do número de gestações indesejadas, da evasão aos 
pré-natais e das mazelas sociais atuando no processo de formação dos núcleos 
familiares, criando pensamento crítico reflexivo e diminuindo o índice de gestação 
indesejada.  
 
 
Palavras-chave: Anticoncepção. Dispositivos Anticoncepcionais. Contracepção 
Hormonal. Métodos Naturais de Planejamento Familiar. Estratégia Saúde da Família. 
Rio Novo. 
 



 

ABSTRACT 
 
 

This work presents a proposal for intervention into the community affiliated to 
ESF/FHS1 (Family Healthy Strategy), in the municipality of Rio Novo, Minas Gerais, 
respecting its financial and social reality. We aim to work in family planning and the 
high rate of unwanted pregnancies, started even early, influencing the formation of the 
family unit. We performed literature review using the health descriptors: contraception, 
contraceptive devices, hormonal contraception, natural family planning methods in the 
following databases: bireme, medline, scielo, biomedcentral, free medical journals, 
LILACS, PubMed, Cochrane Answers Clinics. The intervention will occur through 
actions developed by the Multidisciplinary Family Health Team, in conjunction with the 
municipal education network, and making use of four work fronts, described below: 
sexual health / reproductive rights group for the sexually active population; school 
education, with instruction of the students, addressing the problem of unwanted 
gestation and social problems linked; waiting room in the health unit, aimed at all the 
population, sexually active or not, with the purpose of educating, generating 
discussions and propagating information; and continued education of the health team, 
with updates on the theme through periodic meetings and theoretical-practical training, 
to improve the skills of employees. It should be stressed that perceptions and 
experiences about family planning constitute the fundamental rights of individuals to 
information, care and free choice about the desire to procreate. The number of 
pregnancies, the interval between pregnancies and contraceptive methods are 
proportional to the amount of information available. We will therefore work on health 
promotion and reduce the number of unwanted pregnancies, prenatal circumvention, 
reduction of social ills by acting in the process of formation of family nuclei, creating 
thoughtful critical thinking by lowering the rate of unwanted pregnancy. 
 
Key words: Contraception. Contraceptive Devices. Hormonal Contraception. Natural 
Family Planning Methods. Family Health Strategy. Rio Novo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Rio Novo/MG 

 

A cidade de Rio Novo, criada em 1870, deu origem aos municípios de São João 

Nepomuceno, Piau e Goianá, apresenta área territorial de 209,310 km² e localiza-se 

na zona da mata, no estado de Minas Gerais, estando à 290Km da capital mineira 

Belo Horizonte. A população no último Censo, efetuado em 2010, é de 8.712 pessoas. 

A densidade demográfica do mesmo ano é de 41,62 habitantes por quilometro 

quadrado. A estimativa para 2020 é de 8.957 habitantes (IBGE, 2010). 

 

1.2  Aspectos da comunidade de Rio Novo/MG 

 

Em 2016, o salário médio mensal era de 1.5 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 14.4%. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 

34.8% da população nessas condições, o que o colocava na posição 535 de 853 

dentre as cidades do estado e na posição 3609 de 5570 dentre as cidades do Brasil – 

o que caracteriza o perfil de vulnerabilidade do município. O PIB per capita é de 

12220,14. O IDH é de 0,707 (IBGE, 2017).  

A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 95% em 2010. 

Isso posicionava o município na posição 796 de 853 dentre as cidades do estado e na 

posição 5014 de 5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2010).  

Em relação ao esgotamento sanitário, 84.6% dos domicílios apresentam esta 

estrutura de forma adequada e 35.8% de domicílios urbanos estão em vias públicas 

com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) 

(IBGE, 2018).  

 

1.3  O Sistema municipal de saúde de Rio Novo/MG 

 

O município conta com três equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

A ESF1, Ernesto Soares Júnior, atende zona urbana e zona rural (Netos). A ESF2, 

Alírio Ribeiro, atende zona urbana, rural (Furtados) e uma casa de repouso/asilo. A 

ESF3, Avelino Dias Pimont, atende unicamente a zona urbana. Há ainda uma unidade 
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Ambulatorial (Anexo) para atendimentos de urgência e emergência. Juiz de Fora é a 

cidade de referenciamento para exames de média e alta complexidade, por meio do 

consórcio Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (ASCISPES). 

A ESF1 abrange a população adstrita de 2981 pacientes (SECRETARIA DE SAÚDE 

DE RIO NOVO, 2018).  

 

1.4 A ESF1 Ernesto Soares Júnior 

 

Na Unidade de Saúde Ernesto Soares Júnior funciona uma equipe. O local é 

próprio, recentemente reformado com ampliação no valor de R$ 107.102,71. A 

unidade comporta o Núcleo Ampliado em Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-

AB) e setor de vacinação. Em terreno conjugado temos a farmácia do município que 

dispensa medicamentos. Há ainda a construção, em estágio final, de um prédio onde 

funcionará o serviço de fisioterapia do município.  

Conta com dois consultórios médicos (um para atendimento ginecológico, um 

para o médico da família), um consultório odontológico, salas para: curativo, 

vacinação, enfermagem, procedimentos (aferição de pressão, glicemia capilar, 

pesagem e medição), sala de reuniões, sala de descanso dos agentes comunitários 

em saúde (ACS), desinfecção e cozinha. Há ainda uma recepção onde os ACS 

executam o primeiro acolhimento – cadastramento das demandas. Não há 

informatização para registro de prontuários.  

A equipe Ernesto Soares Júnior também oferece atendimento em local 

adaptado em zona rural (escola/igreja do município Netos). 

O número de pessoas atendidas por essa equipe é de 2981. Comportando a 

parcela mais pobre e vulnerável da população de Rio Novo (região do Bairro Santa 

Clara também conhecido como “Morro do Sopapo”), por isso os problemas são 

diversos: alto índice de analfabetismo, evasão escolar, uso de drogas ilícitas, 

alcoolismo, violência, HIV, gestação não programada e na adolescência, suicídios, 

desemprego e transtornos psiquiátricos. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da ESF1 

 

A equipe é composta por sete ACS, uma técnica em enfermagem, uma 

enfermeira, um médico, uma auxiliar de saúde bucal e um dentista cujas funções são 
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de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 

saúde realizada em domicílios ou junto às coletividades, em conformidade com os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS); estendendo, também, o 

acesso da população às ações e serviços de informação, de saúde, promoção social 

e de proteção da cidadania (MARQUES; PADILHA, 2004). 

 

1.6 O funcionamento da ESF1 

 

A unidade funciona de 07:00 as 16:00 horas de segunda à sexta-feira. O 

primeiro turno está compreendido entre as 07:00 horas e 11:00 horas. Há pausa para 

almoço de 1 hora e retorno no segundo turno às 12:00 horas. O trabalho na unidade 

se encerra às 16:00 horas. O turno da manhã das terças feiras é intercalado, a cada 

15 dias, entre atendimentos na unidade e na área rural – através do translado com 

carro da prefeitura.  

 

1.7 O dia a dia da equipe na ESF1 

 

Existem dois turnos dedicados ao atendimento dos grupos, em que as 

consultas são pré-agendadas: pré-natal/puericultura e Hiperdia. Não contamos com 

grupo de saúde mental, pois há atendimento no Centro de Atenção Psico Social 

(CAPS) na mesma rua. Há ainda um turno para visitas domiciliares e os demais turnos 

para os atendimentos de demandas. 

 

1.8  Estimativa Rápida: problemas de saúde do território e da comunidade de Rio 

Novo/MG 

 

Através do descrito no material ‘Elaboração do Plano de Ação’ ao seguir os 

passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES) (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2010) faz-se possível obter o conhecimento acerca da área adstrita e utilizar o 

planejamento enquanto mediador da ação a ser implementada. Lançando mão do 

diagnóstico situacional simplificado podemos, através da estimativa rápida, obter 

informações que envolvam a população e os atores sociais na busca de recursos para 

enfrentamento dos problemas identificados. Cabe salientar a importância na escolha 

daqueles problemas que envolvam pouca onerosidade/ custo baixo de intervenção, 
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que sejam viáveis e sigam o princípio da governabilidade. O impacto do problema 

deve ser levado em consideração bem como a utilização de fontes de dados como 

registros, entrevistas ou observação ativa para a elaboração dos nós críticos.  

Fazendo uso do material proposto, levando-se em consideração a tríade de 

fonte de dados (registro/entrevistas/observação ativa) em conjunto com o discutido 

com a equipe de saúde realizamos diagnóstico situacional da área adstrita da ESF1 – 

Ernesto Soares Junior, município de Rio Novo, estado de Minas Gerais.  

Salientem-se os seguintes problemas (negrito): 

 baixa adesão ao tratamento instituído e dificultado pela baixa escolaridade da 

população; 

 alto índice de gestações indesejadas em virtude do baixo nível de 

informação referente aos métodos contraceptivos;  

 alto índice de dependência de medicações de uso controlados;  

 alto índice de adoecimento mental dos usuários atrelado à baixa oferta de 

emprego/lazer no município;  

 alto índice de tabagismo no município;  

 descompensação em indivíduos portadores de hipertensão arterial 

sistêmica e diabetes multifatorial;  

 baixa adesão aos grupos operativos (SM, puericultura). 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do alto índice de gestações indesejadas 

em Rio Novo/MG para plano de intervenção 

 

Levando-se em conta a seleção dos problemas a serem enfrentados e 

considerando aspectos como viabilidade financeira, de recursos humanos e materiais 

e a capacidade de enfrentamento faz-se possível priorizá-los como disposto no 

Quadro 1. Observação: A equipe estratificou a importância dos problemas (baixo, 

médio e alto), bem como sua urgência (escala de 0 a 5), capacidade de enfrentamento 

e ordem de prioridade (“seleção”). 
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Quadro 1: Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adstrita à Equipe de Saúde, ESF1 Ernesto Soares 

Júnior, Município de Rio Novo, Estado de Minas Gerais. 

Principais Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção**** 

Alto índice de gestações 

indesejadas Alta 7 Parcial 1º 

Alto índice de dependência 

de medicações controladas Alta 5 Parcial 2º 

Baixa adesão ao tratamento Alta 5 Parcial 3º 

Alto índice de adoecimento 

mental Alta 4 Parcial 4º 

Descompensação HAS e DM Alta 4 Fora 5º 

Alto índice de Tabagismo Média 3 Fora 6º 

Não adesão aos grupos 

operativos Média 2 Fora 7º 

Fonte: Autoria própria (2020) 

*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados  
***Total, parcial ou fora 
****Ordenação, considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O alto índice de gestações indesejadas é visto como um dos principais 

problemas de saúde da comunidade com importantes consequências no fator social. 

Por se tratar de fator modificável e causador de mazelas sociais, torna-se 

imprescindível intervenção nos fatores causais para modificar tal realidade. 

A gestação não planejada é um problema corriqueiro a ser discutido na análise 

situacional no panorama nacional e municipal. Na atualidade contamos com 19 

gestantes, destas, somente três tendo planejado a gestação. Durante realização de 

consultas pré-natais identificou-se que número expressivo de 84% das gestantes 

enquadravam-se enquanto indesejadas/não planejadas. Apesar de não 

demonstrarem significativa insatisfação com a gestação, percentual considerável 

encontra-se em situação de vulnerabilidade social: pobreza, desemprego, violência 

doméstica, adolescência, abandono dos companheiros. Ressalte-se também o 

desconhecimento dos métodos de barreira/anticoncepcionais por grande parcela 

destas gestantes e perfil educacional deficitário. Ficam evidenciados, também, a 

insegurança e despreparo de algumas gestantes, fato este que poderia ser atenuado 

na vigência de Planejamento Familiar eficaz.  

Observamos que esta é uma situação frequente, complicação crônica, 

agravada pela falta de instrução/escolaridade e decorre da falta de perspectiva de 

futuro bem como corrobora para a perpetuação de ciclo vicioso. Grande parte das 

gestantes vive em áreas de precariedade e vulnerabilidade social - onde os índices 

de desemprego, evasão escolar, dependência química e depressão pós-parto são 

crescentes. Tais fatores merecem atenção da equipe multidisciplinar. É neste contexto 

que inserimos nossa atuação enquanto formadores de opinião estritamente ligados à 

prevenção de agravos sociais. Buscamos o enfrentamento dos problemas 

identificados, quer seja implementando grupos de direitos reprodutivos ou palestras 

junto à comunidade.  

Consequências diversas endossam ciclo vicioso perpetuador da condição de 

miserabilidade da comunidade. A gestação indesejada e precoce faz com que as 

gestantes não consigam proporcionar educação adequada aos descendentes o que 

leva à semelhante comportamento da prole no futuro.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de ação para diminuir o índice de gestação não planejada 

na população adstrita do ESF1 Ernesto Soares Júnior, município de Rio Novo, estado 

de Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Aumentar o nível de informações acerca dos métodos contraceptivos 

disponíveis;  

 Capacitar a equipe multidisciplinar, que atuará em campo com as mulheres, 

aumentando o conhecimento e incentivando-as na elaboração de estratégias para 

diminuir a gestação não planejada; 

 Facilitar a acessibilidade da população aos métodos contraceptivos; 

 Conscientizar a população sobre o planejamento familiar; 

 Viabilizar a escolha pelos métodos de esterilização (nos casos em que haja 

indicativo); 

Promover Educação sexual.  
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4 METODOLOGIA 

 

 Inicialmente foi realizado o diagnóstico situacional pelo método da estimativa 

rápida com a finalidade de identificação e escolha do principal problema enfrentado 

(gestação indesejada) pela população adstrita do ESF1 Ernesto Soares Júnior, 

município de Rio Novo, estado de Minas Gerais (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

Revisão da literatura acerca do tema com posterior elaboração de plano de 

intervenção, Planejamento Estratégico Situacional (PES) (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018), conteúdo trabalhado no módulo de Planejamento, Avaliação e 

Programação em Saúde.  

 Revisão de literatura utilizando os descritores em saúde: anticoncepção, 

dispositivos anticoncepcionais, contracepção hormonal, métodos naturais de 

planejamento familiar - nas seguintes bases de dados: bireme, medline, scielo, 

biomedcentral, free medical journals, LILACS, PubMed, Cochrane Clinical Answers.  

Foram utilizadas, garantindo o sigilo, informações de prontuários arquivados na 

unidade e dados da Secretaria de Saúde do município. 

A proposta prevê educação continuada da equipe de saúde, com atualizações 

sobre a temática através de reuniões periódicas e treinamento teórico-prático, para 

aperfeiçoamento das habilidades dos colaboradores. 

 A intervenção ocorrerá através de ações desenvolvidas pela Equipe 

Multidisciplinar de Saúde da Família, em conjunto com a rede municipal de ensino, e 

fazendo uso de frentes de trabalho (dispostas a seguir): 

*Grupo de saúde sexual/direitos reprodutivos voltado para a população 

sexualmente ativa com palestras quinzenais e distribuição de cartilhas. 

*Educação escolar, através de visita às escolas, com instrução aos alunos, 

abordando a problemática da gestação indesejada e mazelas sociais atreladas. 

*Projeto “sala de espera” enquanto os pacientes aguardam atendimento será 

realizado, na unidade de saúde, palestra voltada para toda a população, sexualmente 

ativa, com o intuito de educar, gerar discussões e propagar informações.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Segundo o Ministério da Saúde, o planejamento familiar é estratégico no direito, 

sem discriminação e violência, ao acesso à informação e métodos contraceptivos. 

(BRASIL, 2008). Diversos métodos são citados na literatura, porém a não utilização 

prejudica de forma direta o planejamento familiar. Torna-se fundamental o 

entendimento sobre as causas de suas subutilizações. 

 

5.1 Métodos contraceptivos 

 

5.1.1 CONDOM OU CAMISINHA. 

 

 O preservativo masculino (Fig. 1 e 2) é utilizado com finalidade de contracepção 

e para evitar as DST/IST (FERRARI, 2018, MADUREIRA, 2008, MAGALHÃES, 2019).  

 Diversos são os motivos para não utilização. Citem-se fatores psicológicos, 

preconceito e machismo (GELUDA, 2006). 

 A rejeição do condom está associada, costumeiramente, ao homem. Na 

assistência ao planejamento familiar, quando da suspensão do uso de outro método, 

o fornecimento deste é conduta comum (CARVALHO; SCHOR, 2005).  

 

FIGURA 1: Condom, preservativo masculino ou camisinha. 

Fonte: Google Imagens (2020). 
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FIGURA 2: Como usar o preservativo masculino. 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

5.1.2 PRESERVATIVO FEMININO 

 

 A camisinha feminina (Fig. 3 e 4), feita de poliuretano, evita a gestação 

indesejada e DSTs/ISTs, tem formato de bolsa que é introduzida dentro da vagina 

protegendo a vulva (BRASIL, 2008). Inicialmente comercializado no Brasil em 1997 

(KALCKMANN, 1997). 

O preservativo feminino é ainda pouco utilizado na sociedade, mesmo 

disponível pelo SUS, e requer a preparação da equipe de saúde em sua disseminação 

(KALCKMANN, 1997). Estudo realizado por Gomes (2011) corrobora com a 

persistência de tal quadro demonstrando desconhecimento de seu correto uso e a 

dificuldade em sua adoção nas Políticas Públicas de Saúde. O estudo ainda afirma 

entraves na equidade de gênero, contrapondo a ampla distribuição e divulgação do 

condom masculino com a baixa divulgação do preservativo feminino. 

Ao aprofundarmos análise envolvendo a temática compreendemos que a 

dinâmica nacional não difere da internacional em muitos aspectos. Corroborando com 

tal afirmação temos estudo realizado por Festin (2020) que demonstra panorama de 

distribuição do preservativo feminino, no caso em Londres, que está relativamente 

indisponível. 
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FIGURA 3: Preservativo feminino. 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

 

FIGURA 4: Como usar o preservativo feminino. 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

5.1.3 PÍLULA 

 

 No mercado são encontradas pílulas combinadas (progesterona e estrogênio) 

e minipílulas (progesterona). Porém apenas as minipílulas podem ser usadas em 

lactantes podendo ser prescritas seis meses após o parto. São eficazes e seu princípio 

de ação baseia-se impedindo a ovulação. Efeitos colaterais são citados na literatura 

(BRASIL, 2006).  

Anticoncepcionais orais combinados contêm estrogênio e progestogênio. O 

principal estrogênio é o etinilestradiol. Estradiol e o valerato de estradiol, ambos 

estrogênios naturais, também se apresentam em formulações recentemente lançadas 

no mercado. As pílulas combinadas são ainda classificadas enquanto monofásicas, 

bifásicas ou trifásicas. Monofásicas são aquelas que, em sua constituição, 
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apresentam as mesmas doses de estrogênio e progestogênio. Bifásicas apresentam 

doses diferentes e há ainda pílulas com variações triplas, as trifásicas (FINOTTI, 2015) 

O principal motivo para não utilização é relacionado aos efeitos colaterais 

como: náuseas, vômitos, irritação, nervosismo, cefaleia, tonturas, dor em membros 

inferiores, ganho ponderal, mal-estar, aumento pressórico, varizes, diminuição da 

libido (FINOTTI, 2015). O acompanhamento médico é fundamental para diminuir 

efeitos colaterais, evitando a descontinuidade no tratamento. A difusão de forma leiga 

está associada ao aumento nestes efeitos, à baixa adesão ao tratamento, à 

negligencia na continuidade e má adaptação ao método (CARVALHO; SCHOR, 

2005).  

 É contraindicada de forma absoluta em doença vascular cerebral, distúrbio 

tromboembólico, câncer de mama, neoplasia estrogênio-dependente atual ou 

pregressa, insuficiência hepática e sangramento vaginal anormal não diagnosticado 

(FINOTTI, 2015). Enquanto contraindicações relativas temos a hipertensão, icterícia 

biliar, doença falciforme, mulheres acima dos 35 anos, tabagistas (FURNISS, 2006). 

Diversas são as pílulas descritas (Fig. 5, 6, 7 e 8). 

 

 

 

FIGURA 5: Pílulas anticoncepcionais. 

Fonte: Google Imagens (2020). 
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FIGURA 6: Sequência de tomada da pílula anticoncepcional. 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

Anticoncepção de emergência é um método de escolha após o ato sexual. Está 

indicada em casos de falha no método de uso rotineiro. Não deve ser usado 

corriqueiramente (BRASIL, 2005). (Estão disponíveis, atualmente, o Yuzpe e o 

Levonorgestrel. Há ainda métodos recentemente autorizados, ainda indisponíveis no 

Brasil, como o Acetato de Ulipristal (FINOTTI, 2015). 

Sua posologia pode ser de 200 µg de etinilestradiol e 1 mg de levonorgestrel, 

administrada em duas doses iguais, com intervalo de 12 horas entre a primeira e 

segunda dose, ou em dose única.  No caso de Levonorgestrel, a dose total prescrita 

é de 1,5 mg. O primeiro comprimido de 0,75mg deve ser ingerido após a relação 

sexual desprotegida, com nova tomada em 12 horas. Há ainda a opção, em dose 

única, de 2 comprimidos de 0,75 mg após a relação sexual (BATAGLIAO, 2011). 

 

 

FIGURA 7: Pílulas anticoncepcionais de emergência. 

Fonte: Google Imagens (2020). 
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FIGURA 8: Cartela da pílula anticoncepcional de emergência (Levonorgestrel). 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

5.1.4 COITO INTERROMPIDO 

 

O coito interrompido deve ser utilizado como último recurso requerendo 

controle do parceiro. É pouco eficaz na prevenção de DST/IST e no incremento 

gestacional (BRASIL, 2008). 

 

5.1.5 ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS INJETÁVEIS 

 

Por volta de 1953, K. Junkam formulou contraceptivo à base de progestogênio 

e álcool, com administração injetável e efeito duradouro. Porém, somente em 1992 

ocorreu aprovação de utilização em território Norte Americano (BRANDT; OLIVEIRA; 

BURCI, 2018). 

 A via de administração deve ser a intramuscular. Apresenta-se na forma de 

terapia isolada de progestogênio com efeito anticonceptivo de três meses e na forma 

combinada (estrogênio com progestogênio) com reaplicação mensal (FINOTTI, 2015). 

O progestogênio inibe a ovulação e aumenta a viscosidade do muco cervical, 

dificultando a passagem dos espermatozoides. A taxa de falha do método isolado é 

de 0,3%, com retorno à fertilidade em prazo de 4 meses após o término do efeito. 
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Enquanto efeitos adversos temos: amenorreia, sangramento irregular, ganho 

ponderal, cefaleia, alterações de humor e nervosismo (BRASIL, 2008). 

 

 

FIGURA 9: Anticoncepcional hormonal injetável com progestogênio isolado. 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

A taxa de falha do método combinado é de 0,1 a 0,6%, com injeções mensais. 

Não há demora na recuperação da fertilidade. Geralmente o retorno é imediato. Como 

efeitos colaterais podemos citar: alterações menstruais, cefaleia, náuseas e/ou 

vômitos, mastalgia e ganho ponderal (BRASIL, 2008). 

As irregularidades menstruais são os efeitos colaterais mais comuns à eles 

atribuídos, sendo possíveis: metrorragia, hipermenorreia e amenorreia no final de um 

ano de uso (HATCHER et al., 2001). Apresentam como vantagem a não ocorrência 

de primeira passagem hepática e a redução no esquecimento de frequência 

posológica (BRANDT; OLIVEIRA; BURCI, 2018). 

Há, na atualidade, persistência dos dilemas sobre indicações, benefícios, 

malefícios, mecanismo de ação, efeitos colaterais ou interações ao optar-se pelo uso 

de anticoncepção hormonal injetável (BRANDT; OLIVEIRA; BURCI, 2018).  

 
 

 

FIGURA 10: Anticoncepcionais hormonais injetáveis combinados. 

Fonte: Google Imagens (2020). 
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FIGURA 11: Aplicação dos anticoncepcionais hormonais injetáveis. 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

5.1.6 DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) 

 

Feitos em polietileno (Fig.12 e 13) sendo adicionado o princípio ativo (cobre ou 

hormônio), que inseridos na cavidade uterina têm função contraceptiva. Seu 

mecanismo de ação se deve principalmente à evitar a fecundação. Dificulta a 

passagem do espermatozoide pelo trato reprodutivo feminino, reduzindo 

significativamente a possibilidade de fertilização do óvulo e nidação (BRASIL, 2008). 

O DIU com cobre pode alterar o fluxo menstrual e causar aumento do 

sangramento (JIMÉNEZ, 2007). 

O DIU adicionado com levonorgestrel leva à supressão dos receptores de 

estradiol no endométrio, seguido de atrofia endometrial e inibição da passagem do 

espermatozoide através da cavidade uterina (BRASIL, 2008). Pode ser usado no 

tratamento para redução de sangramento vaginal (JIMÉNEZ, 2007). 

Um dos motivos de rejeição está atrelado à necessidade de profissional 

competente para inserção e realização do procedimento (CARVALHO; SCHOR, 

2005). 
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FIGURA 12:  Posicionamento do DIU no útero.  

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

 

FIGURA 13:  DIU Medicamentoso. 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

5.1.7 DIAFRAGMA 

 

Método de barreira (Fig. 14 e 15), descrito em 1880, é reconhecido como um 

anticoncepcional eficaz e que não provoca efeitos sistêmicos. Sua aceitabilidade 

depende de diversos fatores (KALCKMANN, 1997). 

Confeccionado com borracha ou silicone que deve recobrir o colo do útero 

ajustando-se entre a parede posterior da vagina e a curvatura atrás do púbis. O seu 
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posicionamento forma uma barreira mecânica, impedindo a passagem dos 

espermatozoides para o interior do útero. Recomenda-se o uso associado de 

espermicida em sua extremidade com a finalidade de ampliar a eficácia (GIFFIN, 

1999). O uso do método de barreira mecânica (diafragma) atrelado e concomitante ao 

método de barreira química (gel espermaticida) faz com que tenhamos a classificação 

“método de barreira cervical mista” (FINOTTI, 2015). Os espermicidas podem ser 

cremes, supositórios, tabletes cujas ações residem na inativação dos 

espermatozoides. Como efeito colateral pode-se citar ardência e irritação local, 

exantema podendo acometer ambos parceiros (FURNISS, 2006). 

Segundo Carvalho e Shor (2005), existe uma dificuldade da mulher quanto ao 

manejo haja vista que esta necessita de autoconhecimento e método no adequado 

posicionamento.  

 Cabe ressaltar que a cérvix uterina é porta de entrada para diversos tipos de 

ISTs e que este método tem importante papel auxiliar na redução de transmissão de 

doenças - quando em conjunto com método de barreira mecânica (camisinha) 

(FINOTTI, 2015). 

 

FIGURA 14: Diafragma e o local de sua colocação. 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

 

 

FIGURA 15: Diafragma e espermicida. 

Fonte: Google Imagens (2020). 
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5.1.8 LAQUEADURA TUBÁRIA E VASECTOMIA 

 

Segundo OSIS et al. (1999), a laqueadura tubária (Fig. 16 e 17) consiste em 

uma cirurgia para a esterilização voluntária definitiva, na qual as trompas da mulher 

são amarradas, clipadas ou cortadas, evitando que o óvulo e os espermatozoides se 

encontrem. 

 

 

FIGURA 16: Laqueadura tubária. 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

 

 

FIGURA 17: Métodos de Laqueadura Tubária. 

Fonte: Google Imagens (2020). 
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Os critérios para a realização da esterilização voluntária (laqueadura tubária e 

da vasectomia) são: 

                               (...) 

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 

vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, 

desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a 

manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será 

propiciado à pessoa interessada o acesso ao serviço de regulação da 

fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, 

visando a desencorajar a esterilização precoce; 

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, 

testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos. 

§ 1º É condição para que se realize a esterilização o registro de 

expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, 

após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos 

colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção 

reversíveis existentes. 

§ 2º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos 

de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por 

cesarianas sucessivas anteriores.  

§ 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 

1º, expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de 

discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais 

alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente. 

§ 4º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será 

executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro 

método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia 

e ooforectomia. 

§ 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do 

consentimento expresso de ambos os cônjuges. 

§ 6º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes 

somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada 

na forma da Lei (...) (BRASIL, 1996, FINOTTI, 2015). 
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A vasectomia (Fig.18 e 19) consiste em processo cirúrgico de baixa 

reversibilidade onde ocorre a interrupção do percurso do espermatozoide através da 

descontinuidade do canal deferente (MARCH, 2003). 

 

 

 

FIGURA 18: Método de Vasectomia. 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

 

 

FIGURA 19: Vasectomia. 

Fonte: Google Imagens (2020) 



33 
 

 

5.2 Atuação do Sistema Único de Saúde no Planejamento Familiar e diminuição do 

Alto índice de gestações indesejadas 

 

No território Nacional, ao realizarmos breve apanhado histórico, por volta de 

1970, nota-se lacuna institucional estatal na política correspondente à agenda do 

planejamento familiar, o que favoreceu instituições com atuações desordenadas. 

Citem-se, relevantemente, a Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar no Brasil 

(BENFAM) e o Centro de Pesquisas de Assistência Integrada à Mulher e à Criança 

(CPAIMC) (COSTA; GUILHEM; SILVER, 2006). 

Em 1983 foi lançado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), reverberando a demanda de grupos feministas, buscou atuar na pirâmide 

de transição democrática, ao ampliar a oferta de insumos contraceptivos para os 

serviços de saúde, sua disponibilidade e o treinamento dos profissionais. Tal iniciativa, 

embora pouco efetiva, suscitou com a criação da Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher (PNAISM), em Maio de 2004, que visa garantir direitos 

reprodutivos e sexuais (OSIS, 2006).  

Atualmente, o SUS financia aproximadamente setenta por cento de todos os 

procedimentos realizados nacionalmente, incluindo os relacionados à reprodução. No 

que concerne ao panorama de gestações anuais temos os seguintes números: um 

milhão e quatrocentos e setenta mil gestações são ditas desejadas em contraste com 

um milhão e setecentos e noventa mil gestações enquadradas como indesejadas 

(FINOTTI, 2015). 

Custos totais anuais atribuídos às gestações não planejadas, incluindo partos 

e complicações resultantes, giram em torno de quatro bilhões. Em casos registrados 

pelo SUS, portanto sem incluir abortos clandestinos, temos que o custo por gravidez 

não planejada é calculado em quatro mil e quatrocentos e quarenta reais. Análise 

orçamentária demonstra potencial economia de custos resultante da prevenção e 

queda de gestações indesejadas. Nos Estados Unidos, estimou-se que cada dólar 

dispendido na prevenção de gestações indesejadas resulta em economia de dois 

dólares e setenta e seis centavos em dois anos e de cinco dólares e trinta e três 

centavos em cinco anos. No Brasil, existe demanda preventiva reprimida, e, não 

atendida, estimada em oito por cento - levando-se em conta que ao menos vinte e 

duas milhões de mulheres necessitam evitar gestação indesejada. Vendas atuais de 
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contraceptivos contemplaram dezoito milhões de mulheres, porém, noventa por cento 

destas confiam em métodos com menor eficácia. Como alternativas aos métodos 

tradicionais temos os contraceptivos reversíveis de longa duração, como o Sistema 

Intrauterino medicado com Progesterona (SIU), porém, este encontra obstáculos para 

implementação no SUS descritos a seguir:  

 Desinteresse governamental, chancelado pelo Ministro da Saúde e 

contrário às recomendações da FEBRASGO, ao afirmar maior 

onerosidade deste método quando comparado com DIU de cobre.  

 Falta de treinamento dos profissionais de saúde, em sua colocação. 

 Recusa de fornecimento de métodos de planejamento familiar por 

hospitais administrados pela Igreja Católica. Embora com programas de 

residência em Ginecologia e Obstetrícia fomentados pelo ente 

federativo.  

 Recusa de inserção, por parte de médicos treinados, quando a paciente 

não se encontra em período menstrual.  

(BAHAMONDES; FERNANDES; MONTEIRO, 2017). 

Estudo realizado pela Clínica da Universidade Estadual de Campinas sobre o 

fornecimento de SIU, sem custos às pacientes, mostrou-se bem-sucedido na 

prevenção de gestações indesejadas e na redução de morbidade materna, 

mortalidade infantil e aborto inseguro (BAHAMONDES; FERNANDES; MONTEIRO, 

2017). 

O planejamento familiar, preconizado pelo Ministério da Saúde, embora dito 

prioritário, ocupa plano secundário nas Estratégias em Saúde da Família, em 

detrimento à ênfase dada ao ciclo grávido-puerperal (MOURA, 2007, OSIS, 2006). É 

reconhecido como uma necessidade do indivíduo, com contradições entre o que é 

normatizado pelo Estado, praticado pela sociedade e ofertado pelos serviços de saúde 

(COSTA; ROSADO, 2013).  

É escassa a literatura oficial, com consolidado de dados que contemplem 

resultados e comparativos entre índice de gestações indesejadas e atuação das 

Estratégias em Saúde da Família. Pelo exposto, faz-se necessário novo modelo de 

gestão do planejamento familiar, mudanças de paradigmas e maior coordenação entre 

governo federal, estadual e municipal. A alta taxa de gestações indesejadas é 

contraditória quando confrontada com a alta prevalência de métodos 

anticoncepcionais existentes, embora muitas vezes indisponíveis. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “gestação indesejada”, para o 

qual se registra uma descrição do problema selecionado (terceiro passo), a explicação 

(quarto passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto passo). Os quadros 

subsequentes delineiam o desenho das operações – para cada causa selecionada 

como “nó crítico”, a(s) operação(ões), projeto, os resultados esperados, os produtos, 

os recursos necessários para a concretização das operações (estruturais, cognitivos, 

financeiros e políticos). Seguindo a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado  

 

 Durante realização de consultas pré-natais, na ESF1 Ernesto Soares Júnior, 

no Município de Rio Novo/MG, identificou-se que número expressivo de 84% das 

gestantes enquadravam-se enquanto indesejadas/não planejadas. Nesta 

comunidade, segundo dados da unidade de saúde, há alta incidência de gestações 

em menores de idade. Apesar de não demonstrarem significativa insatisfação com a 

gestação, percentual significativo encontra-se em situação de vulnerabilidade social: 

pobreza, desemprego, violência doméstica, adolescência, abandono dos 

companheiros. Ressalte-se também o desconhecimento dos métodos de 

barreira/anticoncepcionais por grande parcela destas gestantes e perfil educacional 

deficitário – com ausência de campanhas nas escolas para diminuir as estatísticas. 

Fica evidenciado também a insegurança e despreparo de algumas gestantes, fato 

este que poderia ser atenuado na vigência de Planejamento Familiar eficaz.  

Em apanhado realizado com dezenove gestantes acompanhadas em consultas 

de pré-natal, constatou-se que dezesseis destas (84%) pertenciam ao grupo das 

gestações indesejadas. Apenas duas tiveram acesso às informações acerca do 

planejamento familiar. Sete tiveram “acesso” aos métodos contraceptivos – Note que 

a palavra acesso foi anaforicamente colocada entre aspas haja vista que na recepção 

da unidade dispomos do método condom/camisinha para ampla população – portanto 

a falha no acesso pode, supostamente, residir na desinformação também. Duas 

pacientes obtiveram acesso ao grupo de direitos reprodutivos para realização de 

laqueadura tubária em momento oportuno. 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Diante de expressividade nas estatísticas, ficou notória a necessidade em 

intervenção, por parte da equipe de saúde, com a finalidade de amenizar a alta 

prevalência dos casos levando à diminuição do número de gestações indesejadas e 

mazelas indiretas advindas do não planejamento familiar. 

 

Quadro 2 - Descritores do problema “alto índice de gestações indesejadas” na 

comunidade adstrita à Equipe de Saúde, ESF1 Ernesto Soares Júnior, município 

de Rio Novo, estado de Minas Gerais.  

Descritores Valores Fontes 

Número de gestantes atendidas no Pré-

Natal 19 Registro da equipe 

Número de gestações indesejadas 16 

Registro em 

prontuário 

Percentual de indesejadas no total 84% Prospectivo 

Acesso ao planejamento familiar 2/19 Registro 

Acesso aos métodos contraceptivos 7/19 Registro 

Acesso à grupo de direitos reprodutivos 2/19 Registro 

Fonte: Dados de consultas pré-natais, na ESF1 Ernesto Soares Júnior 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (Quarto passo) 

 

 A gestação não planejada é um problema corriqueiro a ser discutido na análise 

situacional no panorama nacional e municipal. Na atualidade contamos com 19 

gestantes, destas, somente três tendo planejado a gestação. Durante realização de 

consultas pré-natais identificou-se que número expressivo de 84% das gestantes 

enquadravam-se enquanto indesejadas/não planejadas. Apesar de não 

demonstrarem significativa insatisfação com a gestação, percentual considerável 

encontra-se em situação de vulnerabilidade social: pobreza, desemprego, violência 

doméstica, adolescência, abandono dos companheiros. Ressalte-se também o 

desconhecimento dos métodos de barreira/anticoncepcionais por grande parcela 

destas gestantes e perfil educacional deficitário. Fica evidenciado também a 

insegurança e despreparo de algumas gestantes, fato este que poderia ser atenuado 

na vigência de Planejamento Familiar eficaz.  
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Observamos que esta é uma situação frequente, complicação crônica, 

agravada pela falta de instrução/escolaridade e decorre da falta de perspectiva de 

futuro bem como corrobora para a perpetuação de ciclo vicioso. Grande parte das 

gestantes vive em áreas de precariedade e vulnerabilidade social - onde os índices 

de desemprego, evasão escolar, dependência química e depressão pós-parto são 

crescentes. Tais fatores merecem atenção da equipe multidisciplinar. É neste contexto 

que inserimos nossa atuação enquanto formadores de opinião estritamente ligados à 

prevenção de agravos sociais. Buscamos o enfrentamento dos problemas 

identificados, quer seja implementando grupos de direitos reprodutivos ou palestras 

junto à comunidade.  

Consequências diversas endossam ciclo vicioso perpetuador da condição de 

miserabilidade da comunidade. O alto índice de gestação indesejada e a precocidade 

gestacional faz com que as gestantes não consigam proporcionar educação adequada 

aos descendentes o que leva à semelhante comportamento da prole no futuro. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 

Os nós críticos são as causas dos problemas e devem satisfazer três condições 

(HUERTAS, 2004): I- A eliminação de sua carga negativa deve provocar um efeito 

significativo sobre o Vetor de descrição do problema do jogo; II- A causa detectada 

não deve ser uma mera consequência de outra causa; III- Deve ser politicamente 

oportuno agir sobre a causa identificada. 

● Baixo nível de informação – dificulta a diminuição da incidência de 

gestações indesejadas; 

● Iniciação sexual precoce; 

● Estrutura inadequada dos serviços de saúde; 

● Falhas no processo de trabalho da equipe de saúde – inadequado para 

o enfrentamento do problema. 
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6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projetos, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (sétimo ao décimo passo) 

 

Apresentamos nas tabelas que se seguem, separadamente para cada nó 

crítico, os passos sexto a décimo com desenvolvimento de projetos subsequentes. 

Na elaboração do plano operativo, conforme Santos (2010), são designados os 

responsáveis pelos projetos e operações estratégicas e são definidos os prazos para 

o cumprimento das ações necessárias – itens estes inclusos nas tabelas 

subsequentes. Os responsáveis devem integrar o grupo, o que garante a execução 

de todas as ações planejadas bem como mantêm o apoio aos membros da equipe.  
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Fonte: Autoria própria (2020) 

  

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º ao 
10º passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alto índice de 
gestações indesejadas”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família, da Unidade de Saúde ESF1– Ernesto Soares Júnior, 
município de Rio Novo, estado de Minas Gerais 
Nó crítico 1 Baixo nível de informação. 

6º passo: operação 
(operações)  

Formulação de grupo operativo para discussão dos problemas 
relacionados ao alto índice de gestações indesejadas; cursos, 
palestras e salas de espera na unidade e nas escolas para 
ampliar o acesso à informação acerca dos métodos de barreira e 
contraceptivos bem como para diminuir a incidência dos casos 
indesejados; acompanhamento de pacientes nos pré-natais 
evitando o abortamento e o estado de depressão pós parto. 

6º passo: projeto Grupo para ampliar informações. 

6º passo: resultados 
esperados 

Reduzir a incidência de gestações indesejadas na população em 
50% em nove meses.  Maior informação acerca da realização do 
planejamento familiar. 

6º passo: produtos esperados Implementar grupo de aconselhamento sexual e informacional 
acerca de métodos de barreira e contraceptivos na ESF podendo 
fornecer orientações e acesso aos métodos que auxiliam na 
diminuição do índice de gestações indesejadas. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: informações sobre as estratégias para condução do 
grupo;  
Financeiro: Verbas para cursos e atividades educativas; verbas 
para produção de material informativo, panfletos/folhetos 
educativos com instruções e campanhas de aconselhamento 
sexual; verbas para a disponibilização de contraceptivos de 
barreira, hormonais e definitivos. 
Político: Conseguir local para a realização de palestras; 
mobilização para as campanhas na unidade e nas escolas; 
conseguir aprovação do projeto para implantação das ações. 

7º passo: viabilidade do plano 
- recursos críticos  
 

Cognitivo: Adesão da equipe multidisciplinar de estratégia em 
saúde da família para o processo educativo para a população 
adulta e sexualmente ativa. 
Político: Conseguir local para a realização de palestras; 
aprovação do projeto. 
Financeiro: Liberação de verba para as ações incluídas neste 
projeto. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável); 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Reuniões com a equipe multidisciplinar em saúde; reuniões com 
o secretário de saúde; reuniões com os docentes das escolas 
municipais e diretores de institutos educacionais; reuniões com a 
associação da comunidade afim de encontrar vulnerabilidades; 
formação de grupos operativos para enfrentamento do problema 
conjuntamente. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem e agentes 
comunitários. 
Três meses para o início das atividades e oito meses para finalizar 
as estratégias. Avaliação dos resultados no nono mês. 

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

Reuniões quinzenais para autoavaliação de todas as ações e dos 
resultados parciais alcançados; Planejamento e reformulação de 
novas ações para a próxima quinzena; análise dos recursos 
utilizados. 
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º ao 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alto índice de 

gestações indesejadas”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família, da Unidade de Saúde ESF1 – Ernesto Soares Júnior, 

município de Rio Novo, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Iniciação sexual precoce. 

6º passo: operação 
(operações)  

Destinar equipe multidisciplinar de saúde às escolas para 
palestras sobre a iniciação sexual; promover campanhas e 
disseminação de informações contra a atividade sexual 
desprotegida; organizar grupos operativos com a participação dos 
pais e/ou responsáveis para promover a diminuição dos tabus 
inerentes à temática bem como o aconselhamento na 
abordagem. 

6º passo: projeto Educação sexual na escola e o planejamento familiar. 

6º passo: resultados 
esperados 

Reduzir o grau de desinformação e retardar o início precoce da 
vida sexualmente ativa. Propiciar meios para a realização do 
planejamento familiar. 

6º passo: produtos esperados Reuniões educativas em parceria com a rede municipal de 
ensino; Palestras com o centro religioso local e com o núcleo de 
atividades de educação física do município abordando o assunto 
durante os momentos de ensino. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: informações sobre as estratégias para condução do 
grupo; informações para o público alvo com objetivos de sanar 
parcialmente o problema. 
Financeiro: Verbas para cursos e atividades educativas; verbas 
para panfletos e recursos audiovisuais com instruções acerca das 
mazelas advindas da gestação indesejada, das ISTs (infecções 
sexualmente transmissíveis); verbas para estimular palestrantes 
especialistas no assunto; 
Político: Conseguir local para a realização das palestras; 
mobilização para as campanhas, na unidade de saúde, escolas e 
centros de cuidado aos jovens, contra o início precoce da 
atividade sexual; conseguir aprovação do projeto para 
implantação das ações; conseguir autorização para palestras nos 
recintos educacionais. 

7º passo: viabilidade do plano 
- recursos críticos  
 

Cognitivo: Adesão da equipe multidisciplinar em saúde para o 
processo educativo para o público alvo. 
Político: Conseguir local para a realização das palestras; 
aprovação do projeto; articulação entre os setores da saúde e 
educacionais. 
Financeiro: Liberação de verba/financiamento para as ações 
contempladas por este projeto. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável); 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Fundo Nacional de Saúde (motivação indiferente); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Reuniões com a equipe multidisciplinar em saúde; reuniões com 
o secretário de saúde; reuniões com pais e/ou responsáveis e 
diretores das unidades de ensino; formação de grupos operativos 
para o enfrentamento do problema conjuntamente. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem/ Agentes 
Comunitários/ Professores. 
Três meses para o início das atividades e oito meses para finalizar 
as estratégias. Avaliação minuciosa dos resultados no nono mês. 

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

Reuniões quinzenais para autoavaliação de todas as ações e dos 
resultados parciais alcançados; Planejamento e reformulação de 
novas ações para a próxima quinzena; análise dos recursos 
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Fonte: Autoria própria (2020) 

  

utilizados; reunião com a direção das escolas para verificar os 
resultados após as palestras. 
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Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º ao 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alto índice de 

gestações indesejadas”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família, da Unidade de Saúde ESF1 – Ernesto Soares Júnior, 

município de Rio Novo, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 Estrutura inadequada dos serviços de saúde.  

6º passo: operação 
(operações)  

Proporcionar cursos para a equipe multidisciplinar em saúde 
abrangendo a temática de administração e gestão do local de 
trabalho; incentivar a educação continuada; implantar avaliações 
destinadas aos funcionários e usuários da unidade de saúde – 
avaliações estas incluindo questionamentos e sugestões para 
aperfeiçoamento do ambiente laborativo. Melhorar a estrutura dos 
serviços de saúde para disponibilização de métodos 
contraceptivos e planejamento familiar. 

6º passo: projeto Lapidação do ambiente laborativo.  

6º passo: resultados 
esperados 

Melhoria do processo de trabalho na Unidade com modificações 
na estratégia de acolhimento aos usuários sexualmente ativos; 
aperfeiçoamento da equipe multidisciplinar e do ambiente laboral; 
disponibilização de métodos contraceptivos e aumento do livre 
acesso a eles; melhoria no atendimento e abordagem sobre a 
saúde sexual, planejamento familiar e no índice de gestação 
indesejada. 

6º passo: produtos esperados Capacitação continuada dos recursos humanos e 
aperfeiçoamento da disposição dos recursos físicos da unidade; 
protocolo de ação contra o início precoce da vida sexualmente 
ativa e contra a desinformação; palestras e cursos com 
especialistas em gestão, administração e cuidado em saúde. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Elaboração de protocolos para o processo de 
funcionamento operacional da unidade e para o público alvo das 
ações.  
Financeiro: Verbas para cursos e atividades educativas; verbas 
para auditoria administrativa no aperfeiçoamento da unidade; 
fomento ao fornecimento de métodos contraceptivos aos 
usuários. 
Político: Conseguir autorização para investimentos em cursos de 
capacitação e fornecimento de aval para modificações estruturais 
no modelo defasado e vigente na unidade. 

7º passo: viabilidade do plano 
- recursos críticos  
 

Cognitivo: Adesão da equipe multidisciplinar em saúde para o 
processo educativo em saúde; 
Político: Conseguir local para a realização de palestras; lograr 
profissional especialista em gestão e administração no cuidado 
em saúde para aperfeiçoamento estruturacional. 
Financeiro: Liberação de verba para as ações contempladas 
neste projeto. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Reuniões com a equipe multidisciplinar em saúde; reuniões com 
o secretário de saúde; reuniões com usuários ou associação 
comunitária; formação de grupos operativos para 
aperfeiçoamento da unidade. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem e agentes 
comunitários. 
Dois meses para o início das atividades. Implantação das 
sugestões/modificações na organização da unidade em 5 meses 
e finalização das estratégias em oito meses. No nono mês 
realização de apanhado prospectivo de todas ações para 
avaliação de eficácia nas estratégias. 
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Fonte: Autoria própria (2020) 

  

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

Reuniões quinzenalmente para avaliar todas as ações da 
quinzena e os resultados alcançados; Planejamento de novas 
ações para a próxima quinzena; avaliação dos recursos 
utilizados; reunião com a equipe multidisciplinar em saúde para 
avaliar resultados. 
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Fonte: Autoria própria (2020) 

 

 

Quadro 6 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º ao 10º 

passo) sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Alto índice de 

gestações indesejadas”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família, da Unidade de Saúde ESF1 – Ernesto Soares Júnior, 

município de Rio Novo, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 4 Falhas no processo de trabalho da equipe de saúde. 

6º passo: operação 
(operações)  

Proporcionar cursos para capacitação e educação continuada da 
equipe multidisciplinar em saúde; implementar avaliação de 
desempenho para os profissionais visando incentivá-los; realizar 
reuniões com a finalidade de traçar estratégias para o processo 
de trabalho. 

6º passo: projeto Mais cuidado - Educação continuada. 

6º passo: resultados 
esperados 

Melhoria no processo de trabalho, na estratégia de acolhimento 
aos usuários; ampliação do vínculo entre comunidade e equipe 
multidisciplinar em saúde; reeducação para redução de estigmas; 
adesão da equipe multidisciplinar em saúde às campanhas e 
cursos propostos; melhoria no atendimento e abordagem sobre a 
saúde sexual, gestação indesejada; compreensão da equipe 
multidisciplinar sobre o incidência de gestação indesejada no 
município bem como as mazelas atreladas com a falha no 
planejamento familiar. 

6º passo: produtos esperados Capacitação continuada dos recursos humanos; protocolo de 
ação contra o início da atividade precoce sexual e a alta 
incidência de gestação indesejada; reuniões/palestras e cursos 
para educação continuada. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Recursos humanos capacitados, elaboração e 
implementação de protocolos para os usuários.  
Financeiro: Verbas para cursos, atividades educativas e 
capacitação. 
Político: Obter autorização para investimentos em cursos de 
capacitação. 

7º passo: viabilidade do plano 
- recursos críticos  
 

Cognitivo: Adesão da equipe multidisciplinar em saúde para o 
processo educativo em saúde; adequação da agenda dos 
profissionais. 
Político: Viabilizar local para as palestras; conseguir autorização 
para a matrícula em cursos da equipe multidisciplinar em saúde; 
articulação entre os setores da saúde e adesão dos profissionais. 
Financeiro: verba para as ações contempladas neste projeto.  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável) 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Reuniões com a equipe multidisciplinar em saúde; reuniões com 
o secretário de saúde e usuários da unidade; formação de grupos 
operativos o enfrentamento do problema conjuntamente. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem e agentes 
comunitários. 
Dois meses para o início das atividades e oito meses para finalizar 
as estratégias. 

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

Reuniões quinzenais para avaliar todas as ações da quinzena e 
os resultados alcançados; Planejamento de novas ações para a 
próxima quinzena; avaliação dos recursos utilizados; reunião com 
todos os entes, citados nas propostas dos nós críticos, para 
verificar os resultados após palestras e campanhas. 
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6.5 Gestão do plano operativo 

 

Através da realização de reuniões, quinzenais, com a finalidade de avaliar as 

atividades executadas. Análise para acompanhamento do projeto, seu impacto, 

prazos e dificuldades encontradas. 

 

Quadro 7 - Planilha de monitoramento 

 

Indicadores 

 

     Momento atual         Em 6 meses          Em 1 ano 

Número       % Número       % Número       % 

Gestantes 

cadastradas 

19 100%     

Gestantes 

com pré-

natal na 

ESF 

17 89%     

Gestantes 

menores de 

18 anos 

03 15%     

Gestantes 

com 

gravidez 

não 

planejada 

16 84%     

Gestantes 

com mais 

de 2 filhos 

vivos 

05 26%     

Gestantes 

em GDR* 

02 10%     

FONTE: Autoria própria (2020). 

  

As duas gestantes que não realizam pré-natal na ESF estão enquadradas no 

PNARO (pré-natal de alto risco obstétrico). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Estando o município de Rio Novo em desequilíbrio orçamentário, faz-se 

necessário proposta de intervenção financeiramente viável e que tenha relevante 

impacto social. Significativos resultados podem ser alcançados com impacto 

importante na redução dos referidos índices de gestações indesejadas e na educação 

do público alvo deste trabalho.  

 Muito embora o Brasil esteja vivendo fase de transição demográfica, com 

tendência à diminuição do número de filhos, ainda existem bolsões de pobreza onde 

a falta de planejamento familiar deve ser encarada como problemática na saúde 

pública.  

 O despertar para a sexualidade precoce, atrelado à pouca escolaridade, baixo 

conhecimento acerca dos métodos contraceptivos e ausência de perspectivas de 

futuro melhor envolvem algumas das causas, que são complexas e multifatoriais, para 

a perpetuação do panorama denunciado neste trabalho. Faz-se necessário ampliar o 

acesso à informação e aos grupos de direitos reprodutivos.  

Diz-se, portanto, que o rompimento do paradigma proposto se dará através 

da divulgação de conhecimento sobre a temática, encarando a educação sexual em 

fase escolar, bem como propiciando a promoção do diálogo entre os seres partícipes 

deste processo. Tal proposta de intervenção é abrangente o suficiente para que venha 

a atuar em diversos níveis deficitários. Deve-se favorecer a criação de protocolo na 

equipe, visando o acolhimento adequado das famílias afetadas, e, buscar apoio do 

poder público.   
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