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RESUMO 
 

Durante o atendimento pré-natal realizado na Unidade de Saúde Agda Borges no 
município de Ibiá, observou-se um grande número de gestantes adolescentes que 
são assistidas na comunidade. Essas adolescentes em sua maioria na faixa etária 
de 16 anos, comparecem à consulta sem acompanhantes e desorientadas em 
relação ao que está acontecendo e as responsabilidades que deverão assumir a 
partir de agora. Tendo em vista tratar-se atualmente de um problema de saúde 
pública em que essas gestantes estão expostas a fatores de risco biológico, 
psicológico e social, esse trabalho abordará as perspectivas da gravidez na 
adolescência na sociedade e os fatores determinantes para o aumento no número 
de casos. Assim o presente estudo tem por objetivo elaborar um plano de 
intervenção para reduzir o número de gestantes adolescentes na comunidade 
atendida pela Unidade de Saúde Agda Borges, no município Ibiá, Minas Gerais. A 
metodologia utilizada foi a simplificada do Planejamento Estratégico Situacional com 
a seleção e priorização do problema. Utilizaram-se os descritores: gravidez na 
adolescência, gravidez, adolescência para buscar artigos na Biblioteca Virtual de 
Saúde. Portanto, foram identificados como nós críticos a baixa escolaridade, a 
desestruturação familiar somada a falta de diálogo entre pais e filho e a não 
utilização correta dos preservativos apesar de conhecê-los. Esses nós críticos foram 
delimitados para trabalhar com a educação em saúde através grupos de 
adolescentes na unidade, palestras em escolas, entrevistas em rádios locais, além 
de abordagem familiar. Com a realização desse projeto de intervenção, espera-se 
futuramente atingir a menor taxa possível de gestantes adolescentes e assim 
diminuir a exposição dessas meninas aos inúmeros fatores que a gestação precoce 
pode acarretar. 
 
Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Adolescente. Gestantes.  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
During the prenatal care performed at the Agda Borges Health Unit in the 
municipality of Ibiá, there was a large number of pregnant adolescents who are 
assisted in the community. These adolescents, mostly in the age group of 16 years, 
attend the consultation without companions and are disoriented in relation to what is 
happening and the responsibilities that they should assume from now on. Bearing in 
mind that it is currently a public health problem in which these pregnant women are 
exposed to biological, psychological and social risk factors, this work will address the 
perspectives of adolescent pregnancy in society and the determining factors for the 
increase in the number of cases. Thus, the present study aims to develop an 
intervention plan to reduce the number of pregnant teenagers in the community 
served by the Agda Borges Health Unit, in the Ibiá municipality, Minas Gerais. The 
methodology used was the simplified of the Situational Strategic Planning with the 
selection and prioritization of the problem. The descriptors: pregnancy in 
adolescence, pregnancy, adolescence were used to search for articles in the Virtual 
Health Library. Therefore, low schooling, family breakdown plus the lack of dialogue 
between parents and child and the incorrect use were identified as critical nodes. of 
condoms despite knowing them. These critical nodes were defined to work with 
health education through groups of teenagers in the unit, lectures at schools, 
interviews on local radio stations, in addition to a family approach. With the 
realization of this intervention project, it is expected in the future to reach the lowest 
possible rate of pregnant adolescents and thus reduce the exposure of these girls to 
the numerous factors that early pregnancy can cause. 
 
Keywords: Teenage pregnancy. Teenager. Pregnant women. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Aspectos gerais do município de Ibiá, Minas Gerais. 

A cidade de Ibiá em Minas Gerais foi fundada em 07 de setembro de 1923, estando 

situada na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Ocupa uma área de 

2.704,132 Km² estando distante da capital Belo Horizonte 314 Km. A cidade integra 

a microrregião de Araxá, e faz divisa com os municípios de São Gotardo, Araxá, 

Campos Altos, Patrocínio. Possui de acordo com o censo de 2010, 23.218 

habitantes, sendo a população estimada para 2017 de 25.100 habitantes, sendo 

17.382 (82%) residentes na área urbana e 3.693 (18%) na área rural com uma 

densidade demográfica de 8,59 habitantes/Km². O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) da cidade é de 0,718, considerado alto. O forte da economia do 

Município é a agricultura, com solos férteis e clima favorável, baseada neles e nas 

pastagens, a região é expoente em derivados do leite (IBIÁ, 2020). 

Há também plantios de lavouras de café, milho, feijão, batata, soja e outros grãos. 

Os principais produtos agrícolas do Município são: milho, soja, feijão, café, batata 

inglesa, cebola, sorgo e fruticultura. No município de Ibiá há fábrica da Nestlé, 

instalada em 1964, gerando empregos e renda ao Município, uma das maiores da 

América Latina em produção de leite em pó. Há também o Laticínio União que 

atualmente fabrica queijos provolone, prato, mozarela, parmesão, dentre outros. Ibiá 

mantêm atualmente uma produção média de 107.223 milhões litros de leite/ano, 

permanecendo sempre entre as primeiras cidades do Brasil com maior produção. 

Em 2006 a sua produção leiteira foi a primeira do Brasil, fazendo jus ao título: “Ibiá, 

Capital Nacional do Leite!” A pecuária também é muito importante no Município 

(IBIÁ, 2020). 

Os animais criados na região são: gado bovino (bois e vacas); suínos (porcos); 

asininos, eqüinos e muares; ovinos; caprinos; bubalinos (búfalos). Ibiá é um dos 

mais importantes entroncamentos ferroviários do país. A linha proveniente de Belo 

Horizonte percorre 33,4 km desde a entrada no Município até a cidade onde se 

divide em dois ramais (IBIÁ, 2020). 

Em Ibiá, a VLi Logística, antiga Rede e Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), emprega 

aproximadamente 160 funcionários nas áreas de Operação, Via Permanente, 
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Mecânica de Locomotivas e Vagões, Eletrotécnica, transportando minérios, grãos 

(milho e soja), cimento, fertilizantes, produtos siderúrgicos, álcool e óleo diesel (IBIÁ, 

2020). 

Em relação à educação os principais institutos são: Instituto Federal Do Triângulo 

Mineiro (IFTM); Colégio Árcade; Escola Estadual São José; Escola Estadual Dr. 

Pedro Dias Dos Reis; Colégio Nova Dimensão. Em 2015, os alunos dos anos iniciais 

da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.5 no Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB). Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.6. A 

taxa de escolarização, para pessoas de 6 a 14 anos foi de 97.9 em 2010 (IBIÁ, 

2020). 

Apresenta 84.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 62.7% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 22.2% de domicílios urbanos 

em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). Os principais pontos turísticos são Praça do Fórum, 

Cachoeira da Argenita; Mirante; Cristo Redentor; Mutema 2010 (SOUZA; SOARES, 

2014). 

1.2    O Sistema Municipal de Saúde  

O sistema municipal de saúde é regido pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá, a 

qual tem como missão administrar os recursos humanos e materiais de toda a rede 

de atenção à saúde, respeitando os princípios de universalidade, integridade e 

equidade consagrados no Sistema Único de Saúde (SUS), zelando principalmente 

pelo respeito da vida e humanização do atendimento. Além de garantir um Sistema 

de Saúde resolutivo, que respeite os princípios do SUS, contribuindo com a 

qualidade de vida e satisfação da população de Ibiá. A Secretaria de Saúde é 

organizada de forma a atender integralmente as necessidades dos usuários: 

prevenção de doenças, promoção, recuperação e proteção da saúde/ Vigilância em 

Saúde, Atenção Básica, Atenção Especializada, Atenção às Urgências/ Emergências 

e Atenção Hospitalar, com apoio logístico, apoio diagnóstico, e assistência 

farmacêutica, entre outras.  

A saúde conta com sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) sendo duas em zona 

rural, uma unidade de saúde mental, farmácia popular e um hospital com poucos 
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recursos que transfere os pacientes de maior complexidade principalmente para 

Araxá e Uberaba (UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NA CIDADE DE IBIÁ, MINAS 

GERAIS E REGIÃO, 2020). 

Hoje Ibiá possui as UBS descritas a seguir. 

Policlínica Municipal. 

UBS Agda Borges. 

UBS Dr. José Olimpio. 

UBS em Argenita. 

UBS em Tobati. 

UBS Jose Ribeiro. 

UBS Salvino Basílio. 

 

O sistema municipal de saúde de Ibiá conta com ambulatórios de especialidades 

para os casos de pediatria, ginecologia e nutrição atendendo um dia em cada 

unidade e na Santa Casa atendem-se especialidades médicas como neurologia, 

cardiologia, ortopedia e cirurgia. Temos ainda a Unidade de Saúde Mental (CAPS I) 

em que disponibilizamos psicólogo e psiquiatra. A Clínica Municipal de Reabilitação 

também é uma importante ferramenta para a saúde contando com quatro 

fisioterapeutas garantindo a reabilitação e a reinserção ao mercado de trabalho. 

Existe ainda o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) que constitui-se em uma 

estratégia de gestão para o acesso a assistência à saúde, com a garantia do 

deslocamento dos usuários SUS para outro Município ou Estado quando o 

atendimento de saúde a ser prestado pelo município origem não dispuser do 

tratamento necessário ou esgotados todos os meios de tratamento.  

 

O serviço de urgência e emergência é realizado apenas pela única unidade 

hospitalar da cidade, a Santa Casa da Misericórdia Padre Eustáquio, que possui 

atendimento 24 horas. Para apoio diagnóstico temos um laboratório no prédio da 

Santa Casa de Misericórdia há longa data e atualmente, o Laboratório São Lucas é 

prestador contratado do município atendendo às UBS. Os exames de raios X de 

baixa complexidade e alguns exames de ultrassonografia são realizados também na 

Santa Casa de Misericórdia. A Assistência Farmacêutica Municipal é gerenciada 
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pela Farmacêutica Responsável, e os medicamentos básicos são aqueles 

destinados à Atenção Básica, adquiridos pelo município, financiados com recurso 

tripartite (federal, estadual e municipal). Assim sendo contamos com medicamentos 

estratégicos (aqueles utilizados em doenças com perfil endêmico e impacto 

socioeconômico importante) cujo controle e tratamento tenham protocolos e normas 

estabelecidas, sendo distribuídos gratuitamente aos pacientes cadastrados nos 

programas. E possuímos ainda o Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica que se caracteriza como uma estratégia da Política de Assistência 

Farmacêutica, que tem por objetivo disponibilizar medicamentos para o tratamento 

de doenças específicas. 

1.3 Aspectos da comunidade 

A comunidade da Dona Maroca e Maroquinha, locais de atuação da equipe Agda 

Borges, é formado por uma população de cerca de 4.000 habitantes, localizada na 

periferia de Ibiá. Os bairros se formaram a partir de um grande número de indivíduos 

provenientes do norte de minas e do nordeste do país, em especial Alagoas. São 

pessoas que trabalham com plantio e colheita principalmente de batatas, alho e 

limão, sendo consequentemente uma população bastante flutuante sempre em 

busca de trabalho. Além disso, temos uma grande parcela de pacientes que 

trabalham como diaristas em casas e hotéis e em caixas de supermercados, 

pedreiros, pintores.  

É imenso o número de desempregados e constantemente me deparo com abusos 

de patrões sobre funcionários, como não aceitar atestados médicos, não assinar 

carteira, não pagar direitos, demitir diante de acidente de trabalho e outros. Uma 

grande parte da comunidade residente na porção final da Dona Maroca e em toda a 

Maroquinha vive em moradias precárias, debaixo de lona, com muito acúmulo de lixo 

e questões constantemente levadas ao serviço social para tentativa de resolução.  

O analfabetismo é elevado principalmente entre a população adulta e idosa, porém a 

evasão escolar entre menores de 14 anos é pequena, acredito eu que seja porque 

os pais precisam deixar as crianças na escola para se alimentarem melhor e para 

saírem em busca de trabalho. O tráfico de drogas e o alcoolismo nos bairros é uma 

questão bastante relevante, assim como brigas entre vizinhos com consequentes 

agressões físicas. Segundo relatos, a área de minha abrangência é o “curral 
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eleitoral” do atual partido e consequentemente costuma-se tentar investir um pouco 

mais com creches, escolas, liberação de maior quantidade de exames. Não existe 

associação de moradores na comunidade. A comunidade conta hoje com uma 

Organização Não Governamental (ONG) chamada Querubins de Ouro que atua 

semanalmente levando crianças carentes para aulas de reforço escolar, lazer, 

fornecem presentes como roupas, alimentos, sapatos. 

1.4 A unidade Básica de Saúde Agda Borges 
 
A Unidade de Saúde Agda Borges abriga apenas uma equipe. Ela foi inaugurada em 

2013 e está situada em uma rua distante da maior parte de abrangência do bairro, o 

que é uma queixa constante da população que solicita uma unidade mais central. É 

uma unidade grande, de excelente infraestrutura, tendo uma recepção muito bem 

equipada com amplo espaço cheio de cadeiras e uma televisão. Infelizmente existe 

um problema de vazamento no teto que prejudica em períodos de chuva. Considero 

tratar-se de uma unidade com espaço físico adequado para atender toda a 

população. Na unidade temos consultório pediátrico, ginecológico, dois consultórios 

de clínica médica, um consultório de enfermagem, sala para curativo, sala de 

vacinas, ampla sala de reunião, copa, banheiros para pacientes e funcionários além 

de dois consultórios para dentistas e a recepção. Acredito que a população se 

encontra satisfeita com toda essa estrutura. Acredito também que é uma unidade 

muito bem equipada, pois contamos com mesa ginecológica, medicações 

endovenosas analgésicas e antieméticas, soroterapia endovenosa, sala de 

observação, nebulizadores, medicações e instrumentos para realização de curativos, 

glicosímetros, negatoscópios em todas as salas. Acredito que falta apenas materiais 

para sutura, que já foi solicitado, mas não recebemos ainda. Diante de qualquer 

ferimento simples precisamos encaminhar ao hospital por falta do material cirúrgico. 

1.5 A equipe de Saúde da Família Agda Borges 

A equipe de Saúde da Família Agda Borges é composta por dois médicos, uma 

enfermeira, dois técnicos de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde 

(ACS). Hoje atendemos dois bairros (Dona Maroca e Maroquinha) cobrindo 

aproximadamente 4000 habitantes, ficando descoberta uma porção da população. 

Contamos ainda com uma secretária e dois auxiliares de serviços gerais. A equipe 

odontológica é formada por quatro cirurgiões dentistas e, no momento, apenas dois 
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auxiliares, sendo que os mesmos revezam os horários de atendimento em dois 

turnos, estando coberta a unidade durante as oito horas de funcionamento. 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Agda Borges 

A unidade de Saúde funciona das 7:00 horas às 17:00 horas com presença de 

atendimento noturno todas as segundas-feiras pelo fato de existirem muitos 

trabalhadores rurais que retornam do trabalho apenas no final da tarde, tendo 

dificuldade no acesso. O horário de almoço ocorre entre 11:00 horas às13:00 horas 

ficando uma ACS por dia revezando com a secretária quando a mesma sai para 

almoçar (13:00 horas as15:00 horas). São atendidos pacientes de demanda 

programada e são triados pela enfermeira e técnica de enfermagem os pacientes de 

demanda espontânea, sendo que os casos mais urgentes são encaminhados aos 

médicos. 

1.7 O dia a dia da equipe Agda Borges  
 
Na equipe Agda Borges o atendimento é iniciado as 7:30 horas sendo que o tempo é 

dividido entre atendimento de demanda espontânea e demanda programada. 

Diariamente atendemos por turno 22 pacientes programados e, aproximadamente 

seis pacientes de demanda espontânea. Infelizmente esses valores costumam 

ultrapassar, não sendo possível seguir à risca devido ao alto fluxo na unidade. 

Temos ainda atendimento pré-natal às terças-feiras a tarde, e renovação de receitas 

(sempre com a presença do paciente) nas quintas-feiras a tarde.  

As visitas domiciliares são realizadas às sextas-feiras também no período 

vespertino. Temos atendimento em dois turnos por semana com especialistas da 

ginecologia e pediatria para casos em que o clínico geral não tenha resolvido. As 

atividades de educação em saúde são extremamente mal aceitas pelos pacientes da 

unidade e, tendo em vista isso, hoje se tem tentado fazer as “salas de espera” que 

abordam rapidamente temas relevantes para a população em questão de minutos. 

Além disso, hoje tem-se buscado veículos de comunicação como rádio local para 

falar sobre esses assuntos, sendo que o enfermeiro ou médico é responsável pela 

abordagem do tema. 
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1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

A estimativa rápida constitui-se ferramenta apropriada ao planejamento estratégico 

situacional (PES) para equipes de Saúde da Família, possibilitando a análise da 

situação de saúde do território, considerando a perspectiva dos diferentes atores 

sociais envolvidos na construção da realidade local (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). É um modo de se obter informações sobre um conjunto de problemas num 

curto período e sem grandes gastos de tempo profissional e de dinheiro, 

examinando os registros existentes, entrevistando informantes importantes e em 

seguida fazendo observações em conjunto, com uma equipe e com participação da 

comunidade, procurando elaborar as suas prioridades. 

Assim sendo foi essa a ferramenta utilizada para o levantamento dos principais 

problemas que afetam a comunidade, sendo que foi realizada reunião com toda a 

equipe com o intuito de obter informações e a visão de todos os integrantes da 

equipe. Logo em seguida foram estabelecidos os nós críticos do problema 

priorizado. 

Os problemas identificados como prioritários na comunidade atendida pela 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) Agda Borges são descritos em seguida. 

• Gravidez na adolescência. 

• Alta incidência de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) - (gonorreia, 

sífilis, Papilomavírus Humano- HPV, tricomoniase). 

• Grande número de dependentes químicos (álcool e drogas ilícitas). 

• Alto índice de acidente de trabalho. 

• Alta prevalência de doenças mentais. 

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

(segundo passo) 

 
Após identificarmos todos os problemas mais relevantes para a nossa comunidade, 

torna-se necessária a seleção ou priorização dos que serão enfrentados. Essa 

seleção deverá considerar a importância do problema, sua urgência e a própria 

capacidade de enfrentá-los. Considerar tais critérios se torna importante tendo em 
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vista a falta de recursos (financeiros, humanos, materiais, etc.) para enfrentamento 

de todos. Para auxiliar nesse processo foi elaborado o quadro 1 classificando as 

prioridades dos problemas diagnosticados na ESF Agda Borges: 

Quadro 1. Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade dos bairros Maroca e Maroquinha, Unidade de Saúde da 

Equipe Agda Borges, município Ibiá, Minas Gerais, 2019. 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Gravidez na 

adolescência 

Alta 
08 Total 1 

Alto índice de 

DST 

(gonorreia, 

sífilis, HPV, 

tricomoniase) 

Alta 
06 Total 1 

Dependentes 

químicos 

(álcool e 

drogas ilícitas) 

Alta 
06 Parcial 2 

Alto índice de 

acidente de 

trabalho. 

Alta 
05 Fora 3 

Doenças 

mentais 

Alta 05 Parcial 4 

Fonte: próprio autor (2020).  
*Importância: alta, média, baixa 
**Capacidade de enfrentamento: total, parcial, nenhuma 
***Urgência: Distribuição de 30 pontos 

Conforme quadro 1 podemos notar que a gravidez na adolescência é o problema de 

urgência classificado como 08 e considerado de alta relevância e com uma 

capacidade de enfrentamento total pela equipe de saúde em parceria com a 

comunidade. 
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Com o objetivo de demonstrar a importância desse problema para a comunidade, foi 

realizado um levantamento pela equipe assim como pesquisa no e-SUS e nos 

prontuários que nos revelam os seguintes fatos, conforme descrito no quadro 2.  

Quadro 2. Número de gestantes adolescentes atendidas na comunidade dos bairros 

Maroca e Maroquinha, Unidade de Saúde da Equipe Agda Borges, município Ibiá, 

Minas Gerais, 2019. 

 

Gestantes atendidas  Número  Fonte  

Gestantes cadastradas na unidade 42 e-SUS 

Gestantes adolescentes cadastradas na unidade 15 e-SUS 

Gestantes adolescentes que planejaram a gestação 01 Prontuário 

Fonte: próprio autor (2020). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

Durante o PES realizado pela Equipe de Saúde da Família Agda Borges foi possível 

observar uma alta prevalência no número de adolescentes gestantes, que 

correspondem cerca de 35% de jovens atendidas nesta unidade de saúde. Grande 

parte dessas gestantes se encontra na faixa etária de 16 anos, portanto, gravidez 

em adolescentes é a principal causa de internação hospitalar no município. Desse 

modo, as adolescentes tendem a apresentar maiores complicações e partos 

prematuros quando comparadas à população de gestantes em geral. 

Frente a esta situação é necessário realizar ações de promoção à saúde e 

prevenção da gravidez, por meio de orientação e educação sexual. Tendo em vista a 

relevância deste assunto em âmbito mundial associados a grandes quantidades de 

gestantes assistidas na comunidade atendida pela ESF Agda Borges, destacam-se 

os riscos biológicos, sociais, psicológicos aos quais estas usuárias estão expostas, 

demonstrando a importância da abordagem desse grave problema que assola a 

população mais carente.  

Esse trabalho visa à elaboração de um plano de ação eficaz para intervenção e 

redução das taxas de gestação na adolescência melhorando assim os indicadores 

de saúde na nossa área de abrangência. 
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3 OBJETIVOS 
  
 
3.1 Objetivo geral 
 
Elaborar um plano de intervenção para reduzir o número de gestantes adolescentes 

na comunidade atendida pela Unidade de Saúde Agda Borges, no município Ibiá, 

Minas Gerais.  

 
3.2 Objetivos específicos 

Fazer revisão de literatura acerca dos aspectos sociais e psicológicos da gravidez na 

adolescência e sugerir intervenções que reduzam os índices de gravidez entre 

adolescentes atendidas na Unidade de Saúde Agda Borges. 

Discutir a gravidez na adolescência enquanto problema social de repercussão 

mundial na atualidade. 

Identificar os fatores determinantes da gravidez na adolescência. 

 
 
 
 
 



24 
 

4 METODOLOGIA 
 

Neste trabalho foi utilizado o método simplificado do PES, metodologia criada nos 

anos 70 pelo economista chileno Carlos Matus. Segundo Artmann (2012) o PES é 

um método de planejamento por problemas e trata, principalmente, dos problemas 

mal estruturados e complexos, para os quais não existe solução normativa ou 

previamente conhecida como no caso daqueles bem estruturados. Para Rieg et al., 

(2014), no PES, a base do planejamento é a partir de problemas e não de objetivos, 

como em outras metodologias de planejamento. O PES possui quatro momentos, os 

quais são: explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional, que possuem 

ferramentas metodológicas específicas, que podem, no entanto, ser retomadas nos 

demais.  

Foram utilizados os critérios preconizados por Faria, Campos e Santos (2018): a 

importância do problema (alta, média ou baixa), sua urgência (distribuindo pontos 

conforme sua urgência, total dos pontos distribuídos até o máximo de 30), a própria 

capacidade da equipe para enfrentá-lo (definindo se a solução do problema está 

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

responsável pelo mesmo), a viabilidade e os recursos. 

Para construção do referencial teórico foi realizada uma revisão bibliográfica sendo 

utilizados artigos científicos disponíveis na base de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde – BVS, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(Lilacs) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual do Núcleo 

de Educação em Saúde Coletiva (NESCON), consulta a cadernos do Ministério da 

Saúde, consulta a dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE), Sistema Único de Saúde (E-SUS).  

 

Foram utilizados os descritores: gravidez na adolescência, gravidez, adolescência 

sendo as buscas direcionadas para artigos em idiomas inglês e português. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
5.1 Gravidez na adolescência  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o termo adolescência como sendo 

um período que compreende a faixa etária dos 10 a 19 anos, acompanhada por 

rápidas mudanças físicas, que ocorrem durante a puberdade, surgindo em 

decorrência de fatores hereditários, ambientais, nutricionais e psicológicos (OMS, 

1965).  

Contudo, o Estatuto da Criança e do Adolescente define adolescência um período 

de consideráveis mudanças que ocorrem durante o crescimento físico e transição 

psicossocial, de indivíduos que se encontram na faixa etária dos 12 aos 18 anos, 

utilizado no campo jurídico (BRASIL, 1990).  

Já para Bouzas, Cader e Leão (2014), o período da adolescência inicia mais cedo e 

vai até os 20 anos incompletos, representando cerca de 20 e 30% da população 

mundial.  

Dentre os problemas de saúde pública, a gravidez na adolescência apresenta 

impactos significativos em quase todos os países do mundo e, em especial, nos 

países em desenvolvimento (BOUZAS; CADER; LEAO, 2014).  

Dados de um estudo multicêntrico sobre gravidez na adolescência, sexualidade e 

reprodução no Brasil no ano de 2002, realizado em algumas capitais brasileiras, 

entre adolescentes e jovens de ambos os sexos, com idade entre 18 e 24 anos, 

apontaram que 97,5% das mulheres adolescentes engravidam (MORAES; CABRAL; 

HEIBORLN, 2006).   

O Ministério da Saúde (MS) relata um aumento de 26% na taxa de fecundidade 

entre adolescentes, desde a década de 1990. Os índices de atendimentos do SUS 

mostram um crescente número de internações voltadas ao atendimento obstétrico às 

jovens que se encontram nas faixas etárias de 10 a 14, 15 a 19 e 20 a 24 anos, 

sendo que 37% das internações correspondem à gravidez precoce, parto e 

puerpério principalmente entre mulheres de 10 a 19 anos (BRASIL, 2007 apud 

BRASIL, 2003). 
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Consideravelmente, no Brasil, houve uma diminuição, no número de partos 

realizados em jovens entre os anos de 2005 (572.541) e 2009 (444.056). Contudo, o 

MS relata que a distribuição não ocorre de forma homogênea no país. Os casos de 

gravidez na adolescência são mais prevalentes em áreas rurais, isto é, 4,1% 

comparado às áreas urbanas igual a 3,6%, e a região Sul do país é a com menor 

número de adolescentes grávidas= 3,1% (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2006).  

A incidência da gravidez na adolescência contribui para torná-la um problema de 

saúde pública. (GONTIJO, MEDEIROS, 2004 apud SANTOS et al., 2010)  

5.2 Fatores associados à gravidez na adolescência 
  
Alguns fatores como falta de acesso à educação, pobreza, famílias disfuncionais e 

vulneráveis, abuso de álcool e outras drogas, além de situações de abandono, 

abuso/violência e a falta de proteção efetiva às crianças e aos adolescentes, 

contribuem substancialmente para ocorrência da gravidez na adolescência. Muitas 

vezes estes adolescentes foram criados por seus avós ou foram deixados em abrigo 

para adoção e a gravidez se torna uma forma de serem aceitos socialmente e por 

vezes um meio de gerar benefícios financeiros para família (RENEPONTES; 

EISENSTEIN, 2005; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019). 

Na prática clínica, a gravidez na adolescência está associada ao surgimento de 

outras intercorrências como morte materna, índices aumentados de prematuridade, 

mortalidade neonatal e baixo peso de recém-nascidos. Em virtude da falta de apoio, 

seja ele social ou familiar, algumas jovens praticam o aborto de forma ilegal e em 

condições impróprias, fato este que configura uma das principais causas de óbitos 

relacionados à gravidez (FERREIRA et al., 2000). 

Vamos aqui elencar alguns fatores recorrentes sobre gravidez na adolescência.  

• Fatores psicossociais 

Consideráveis influências na vida destas jovens como a presença ou ausência do 

apoio familiar, apoio ou não de companheiro, e fatores ambientais como acesso a 

assistência básica em saúde, são variáveis que possuem interferências significativas 

nos resultados da gestação, como peso, prematuridade e outros achados neonatais, 
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além das complicações maternas obstétricas do parto e pós-parto (VIEIRA et al., 

2007).  

• Baixa escolaridade e abandono escolar 

Adolescentes que não tiveram a oportunidade de estudar ou abandonaram os 

estudos apresentam uma maior probabilidade de fazerem parte das estatísticas de 

gravidez precoce, uma vez que, a baixa ou ausência de escolaridade tem influências 

na não aquisição de práticas preventivas, nesse sentido a escola exerce um papel 

de educação em saúde, ao informar sobre métodos contraceptivos (XIMENES NETO 

et al., 2007; OLIVEIRA, 2009).   

Ao analisar os casos de gravidez em adolescentes, nota-se que nos grupos menos 

favorecidos a escola é vista como uma necessidade provisória até que seja possível 

o acesso a um trabalho que proporcione a subsistência e permita a jovem contribuir 

no orçamento familiar (HEILBORN et al. 2002 apud SANTOS et al., 2010). 

• Nível socioeconômico  

Estudos relatam que mudanças ocorridas em detrimento de uma gestação precoce, 

estão diretamente associadas ao nível socioeconômico das adolescentes, dessa 

forma, é possível observar que jovens com níveis socioeconômico médios não 

apresentam interferência no plano de desenvolvimento pessoal, não abandonam os 

estudos e moram na residência dos pais, em contrapartida àquelas com nível 

socioeconômico menor revelaram maior absentismo dos estudos, assim como a 

mudança de estado civil (ESTEVES, MENANDRO, 2005).  

Classe social desfavorável, torna-se um fator de risco para inserção de jovens à uma 

vida sexual ativa. (HEILBORN et al., 2002 apud SANTOS et al., 2010). 

• Atividade sexual precoce  

As consequências decorrentes desta prática se dão em virtude de os jovens 

descobrirem o sexo antes mesmo de terem informações, que os possibilite 

compreender a sua sexualidade e as formas de prevenção (XIMENES NETO et al., 

2007)  

• Falta de conhecimento sobre métodos contraceptivos 

Dados de uma pesquisa demonstram que a não utilização dos métodos 

anticoncepcionais, é um fator de risco para a gravidez precoce, uma vez que 60% 
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das gestantes entrevistadas disseram não utilizar nenhum método contraceptivo 

(SILVA et al., 2013).   

• Uso de álcool e drogas por familiares 

O uso de álcool e drogas por familiares sejam elas lícitas ou ilícitas geram estresse 

ao ambiente, dessa forma tais famílias estão susceptíveis a situações desagradáveis 

e a sofrerem repercussões psicossociais, colaborando para a desestruturação 

familiar e para o desejo da jovem engravidar e sair de casa (CAPUTO; BORDIN, 

2008). 

5.3 Estratégias de Promoção de Saúde e gravidez precoce 
 

Candeias conceitualiza promoção em saúde como:  

Combinação de apoios educacionais e ambientais que tem por 
objetivo atingir ações e condições de vida conducentes à saúde. 
Combinação refere-se à necessidade de mesclar os múltiplos 
determinantes da saúde (fatores genéticos, ambiente, serviços de 
saúde e estilo de vida) com múltiplas intervenções ou fontes de apoio 
(CANDEIAS, 1997, p.210).  

Com o objetivo de diminuir a incidência de gravidez na adolescência, os serviços de 

saúde devem orientar a população jovem na participação de ações com relação à 

prevenção. As ações de participação juvenil são estratégias de fortalecimento da 

autonomia por meio da participação criativa, construtiva e solidária no enfrentamento 

das dificuldades (JAGER et al., 2014). 

Embora a saúde do adolescente tenha uma política própria, criada pelo MS em 

1988, o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), a atenção básica a esses 

indivíduos continua desarticulada nos serviços de saúde (FONSECA; OZELLA, 

2010).  

Para elaboração de estratégias de educação voltadas à saúde sexual e reprodutiva 

na adolescência, é importante considerar as redes de relações sociais dos jovens 

como fonte de informação e diálogo. É primordial que os profissionais de saúde, 

sejam capacitados, a fim de programar intervenções de saúde que ultrapasse o 

modelo biológico e instigue reflexões acerca da sexualidade como uma extensão 

social construída, contemplando as perspectivas físicas, psicológicas, emocionais, 

culturais e sociais, com o objetivo de manter um diálogo com o jovem e de alcançar, 
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com mais pertinência, a promoção de sua saúde integral (BORGES; NICHIATA; 

SCHOR, 2006). 

A efetivação das ações de saúde sexual e reprodutiva conduzida aos jovens 

enfrenta alguns obstáculos como: a falta de implantação plena das políticas 

propostas, a ausência de programas adaptados à realidade social de cada serviço e 

o não envolvimento dos jovens nas atividades de promoção existentes. Associado à 

esta questão encontram-se o despreparo dos educadores, pais e serviços de saúde 

para lidar com a sexualidade (OLIVEIRA; CARVALHO; SILVA, 2008).  

A promoção da saúde se constitui com base no conhecimento e ações, tanto na 

área da saúde, quanto nas políticas públicas, por meio da construção e gestão 

compartilhada. É importante ressaltar que durante a construção, análise e 

elaboração de ações é fundamental a participação dos adolescentes, profissionais 

de saúde, pais e gestores dos serviços (SILVA et al., 2010).  

A educação sexual de forma integrada compreende parte da promoção do bem-

estar dos adolescentes e jovens, apresentando o comportamento sexual 

responsável, a igualdade e a equidade de gênero, bem como a proteção da gravidez 

indesejada, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a proteção contra 

violência sexual e abusos (FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

2014).  

A OMS e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) elaboraram guias 

metodológicos e operacionais cujas características são citadas a seguir (UNFPA, 

2014).  

• Com base nos princípios e valores dos direitos humanos e sexuais, sem 

distinção étnica e de gênero, religião, fator socioeconômico ou social, em 

mensagens de comunicação. 

• Procedimentos metodológicos com ação participativa da comunicação e 

desenvolvimento do pensamento crítico, construtivo e saudável nas tomadas 

de decisão, inclusive sobre comportamentos, sexualidade e contracepção. 

• Promoção da educação sexual como parte integrante dos programas voltados 

aos direitos à saúde e a proteção social às crianças e adolescentes/jovens, 

também no que diz respeito a gravidez precoce. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

Atualmente contamos em nossa unidade com 42 gestantes, sendo que destas 15 

são adolescentes correspondendo a um total aproximado de 35% das gestantes. 

Dessas gestantes, praticamente a metade (46%) está na faixa etária de 16 anos. 

Lembrando que as gestantes são as principais causas para internação hospitalar no 

município, sendo que as adolescentes tendem a apresentar maior prevalência de 

partos prematuros e de complicações quando comparadas à população geral de 

gestantes. Saliento, ainda, que 96% dessas gravidezes não foram planejadas pelos 

casais ou pelas famílias dos mesmos, acarretando grandes transtornos a todos os 

envolvidos direta ou indiretamente. 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

A gestação precoce é sem dúvida um problema de origem multifatorial e que deve 

ser abordada em todas as suas dimensões. A adolescência é uma fase de grandes 

alterações psíquicas, físicas, hormonais e comportamentais. Consequentemente, é 

própria do período da adolescência a apresentação de um pensamento “mágico”, 

onde acredita-se que nada de mau poderá acontecer mesmo que faça tudo para que 

isso aconteça, o que evidencia um pensamento imaturo e imediatista.  

A desestruturação familiar também é um grave problema já que famílias cercadas 

por desemprego, falta de amor, uso de drogas ilícitas e lícitas, falta de diálogo são 

mais propícias a apresentarem casos. Devido à falta de diálogo os adolescentes 

deixam de usar métodos anticoncepcionais por medo de os pais descobrirem ou não 

conversam com os pais sobre o assunto por medo de repressão por parte dos 

mesmos, sendo que os pais na maioria das vezes, por questões culturais, acreditam 

ser uma tarefa exclusiva da escola (SAVEGNAGO, ARPINI, 2018).  

 

Além da presença do pensamento mágico e do medo dos pais influenciarem no não 

uso de preservativos por esses pacientes a dificuldade em obtê-los nas unidades de 

saúde, sem que outros percebam associado ao fato de não saberem o uso correto 

do mesmo auxiliam no aumento desse grande problema de saúde pública. Não 

basta que os adolescentes saibam que existem os métodos; é essencial que saibam 

como utiliza-los para diminuir o índice de falha do mesmo, o que pode demonstrar 
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para nós um despreparo por parte da unidade de saúde, das escolas e também dos 

pais que não estão abertos para o assunto.  

 

Não podemos deixar de lado o baixo nível socioeconômico como um determinante 

importante. Não que as classes com maior poder aquisitivo não apresentem tal 

problema, mas estudos confiáveis já demonstraram o predomínio de casos em 

comunidades mais pobres o que leva essa questão para esferas políticas e 

governamentais. Devido à falta de oportunidade, de objetivo de vida e de poucas 

expectativas em relação ao futuro, essas meninas veem na gravidez uma forma de 

terem um papel relevante na sociedade: ser mãe. A escola está amplamente 

envolvida nesse aspecto já que as meninas com menor escolaridade têm menores 

perspectivas de vida, de modo que a instituição de ensino acaba tendo um papel 

protetor sobre as mesmas. A falha nas nossas redes de educação com ensino de 

má qualidade e também com alto índice de adolescentes fora da escola é uma 

questão social que deve ser amplamente abordada para a melhoria desse grave 

problema de saúde pública (CARVALHO, G. M. D., BARROS, S. M. O. D. 2000).  

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

Portanto, foram identificados os seguintes nós críticos, os quais são passíveis de 

serem modificados pela equipe:  

 

• Baixa escolaridade; 

• Desestruturação familiar associada à falta de diálogo entre filhos e os 

pais; 

• Conhecimento dos métodos contraceptivos, mas não saber usá-los de 

forma adequada; 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

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

gestão (7º a 10º passo).  

O desenho das operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Agda Borges, no município de 

Ibiá, estado de Minas Gerais, estão detalhadas nos quadros a seguir. 
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Quadro 3. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Baixa Escolaridade”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Agda Borges, 

município Ibiá, estado de Minas Gerais. 

Nó Crítico 1 Baixa Escolaridade 

6º passo. Operação 

(operações) 

Diminuição do número de adolescentes fora da escola, 

incluindo as que já são gestantes. 

6º passo. Projeto Juntos pela educação 

6º passo. Resultados 

esperados 

Reduzir o número de adolescentes fora da escola 

6º passo. Produtos esperados Realizar reuniões com representantes da educação para 

se discutir ações eficazes para diminuir a taxa de baixa 

escolaridade. 

Educação em saúde para os adolescentes nas escolas 

abordando a importância da educação. 

6º passo. Recursos 

necessários 
Organizacional: Profissionais para realizar palestras 

sobre o tema e discutir propostas com gestores da 

educação. 

Cognitivo: domínio de conhecimento sobre o número de 

adolescentes fora da escola e as consequências de tal 

fato. 

Financeiro: recursos para realização de folders, 

cartazes, recursos audiovisuais. 

Político: mobilização social da comunidade, familiares, 

escola, gestores da educação e saúde. 

7º passo. Viabilidade do 

plano. Recursos Críticos 

. 

8º passo. Controle dos 

recursos críticos. Ações 

estratégicas 

Toda a equipe do Agda Borges junto a professores e 

diretores das escolas. 

9º passo. Acompanhamento 

do plano. Prazo e 

Responsável (eis) 

Apresentação e discussão do projeto com gestores da 

saúde e da educação. 

Segundo semestre de 2019 

Toda a equipe do Agda Borges associado a professores 

e diretores de escola 

10º passo. Gestão do plano. 

Monitoramento e avaliação 

das ações 

Enfermeiro e médicos da família. Será realizada uma 

reunião a cada 3 meses para discutir as questões 

proposta e avaliar a adesão da comunidade. 

 

Fonte: próprio autor (2020) 
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Quadro 4- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Não saber usar os métodos 

contraceptivos apesar de conhecê-los”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Agda Borges, município Ibiá, estado de Minas Gerais. 

6º passo. Operação 

(operações) 

Não saber usar os métodos contraceptivos apesar de 

conhecê-los 

6º passo. Projeto Aumentar o nível de informações dos adolescentes 

sobre os métodos e como usar. 

6º passo. Resultados 

esperados 

Saber mais  

6º passo. Produtos esperados Diminuir o número de gravidez na adolescência com 

consequente resultado positivo na incidência das DST’s. 

6º passo. Recursos 

necessários 

Educação em saúde por meio de campanhas realizando 

palestras sobre o tema nas escolas e rádios locais. 

7º passo. Viabilidade do 

plano. Recursos Críticos 
Organizacional: equipe da ESF e coordenadores da 

rádio local. 

Cognitivo: conhecimento do tema e comunicação eficaz. 

Financeiro: impressão de folders e cartazes, automóveis 

falantes. 

Político: mobilização social, articulação Inter setorial. 

8º passo. Controle dos 

recursos críticos. Ações 

estratégicas 

Cognitivo: habilidade e desenvoltura para abordar o 

tema. 

Financeiro: recursos para produção de materiais de 

divulgação. 

Político: Adesão de gestores locais e adesão da rádio 

local 

9º passo. Acompanhamento 

do plano. Prazo e 

Responsável (eis) 

Toda a equipe da ESF 

10º passo. Gestão do plano. 

Monitoramento e avaliação 

das ações 

Apresentar tema para gestores da saúde e educação e 

discutir possibilidade de transmitir nas rádios. 

Fonte: próprio autor (2020) 
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Quadro 5- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Desestruturação familiar 

associado a falta de diálogo entre pais e filhos”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família Agda Borges, município Ibiá, estado de Minas 

Gerais. 

6º passo. Operação 

(operações) 

Desestruturação familiar associado a falta de diálogo 

entre pais e filhos. 

6º passo. Projeto Orientações aos pais sobre a importância da família na 

vida do adolescente e sobre a importância de 

conversas sobre o tema com os filhos. 

6º passo. Resultados 

esperados 

Conversar e ensinar 

6º passo. Produtos esperados Melhorar relação entre pais e filhos. 

Diminuir o número de gravidez na adolescência. 

6º passo. Recursos 

necessários 

Palestras educativas para pais na Unidade Básica de 

Saúde. 

7º passo. Viabilidade do 

plano. Recursos Críticos 
Organizacional:: profissional capacitado para abordar o 

tema. 

Cognitivo: preparação de palestras com especialistas 

no tema 

Financeiro: recursos audiovisuais 

Político: adesão intersetorial (saúde, social, educação). 

8º passo. Controle dos 

recursos críticos. Ações 

estratégicas 

Cognitivo: domínio e desenvoltura de comunicação 

para falar de um tema ainda  

Financeiro: obtenção de recursos para a aquisição de 

materiais de divulgação. 

Político: adesão das secretarias de apoio e adesão dos 

profissionais capacitados (psicólogo). 

9º passo. Acompanhamento 

do plano. Prazo e 

Responsável (eis) 

Equipe da ESF Agda borges, secretários de saúde, 

educação e social. 

10º passo. Gestão do plano. 

Monitoramento e avaliação 

das ações 

Conversar com secretaria social para disponibilidade 

de profissional. 

Fonte: próprio autor (2020) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com a elaboração deste trabalho, foi possível demonstrar a importância do 

desenvolvimento de práticas sociais e de saúde para esta população de risco, 

elaborando-se estratégias que diminuam a taxa de adolescentes grávidas. A partir 

da revisão bibliográfica foi possível definir o conceito de adolescência, suas 

características, os riscos da gravidez na adolescência e por fim seus principais 

determinantes na comunidade assistida pela ESF Agda Borges. Trata-se atualmente 

de um grave problema de saúde pública que não está sendo bem trabalhado pela 

nossa equipe de modo, que se nota a necessidade de informações para os 

familiares e os adolescentes que poderão ser fornecidas por meio de projetos de 

educação em saúde. 

Conclui-se com este trabalho que o objetivo foi alcançado, pois houve a proposta de 

realizar educação em saúde com os adolescentes e seus familiares, para reduzir os 

índices de gravidez na adolescência. A realização da educação em saúde através 

dos grupos de adolescentes, palestras escolares, entrevistas de profissionais em 

rádios locais são estratégias facilitadoras de disseminação de informações para os 

adolescentes, a família destes e a população geral. 
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