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RESUMO 
 
 

 
 

A gravidez na adolescência é uma ocorrência comum em populações em todo o 
mundo. Tornou-se nos últimos tempos um grande problema de saúde pública, pois 
apresenta sérias implicações da ordem econômica, familiar e biológica, visto que são 
muitas vezes não planejadas. O objetivo deste trabalho é elaborar um projeto de 
intervenção para trabalhar educação sexual e fatores de riscos para prevenir a 
gravidez na adolescência na comunidade de Tijuco em Esmeraldas – Minas Gerais. 
Para a fundamentação teórica do projeto de intervenção foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica nos banco de dados da Biblioteca Virtual por meio dos seguintes 
descritores: gravidez na adolescência, atenção primaria à saúde e estratégia saúde 
da família. O Projeto de Intervenção foi elaborado seguindo os passos do 
Planejamento Estratégico Situacional. As ações multidisciplinares propostas, foram 
guiadas pela equipe multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família e serão 
realizadas inúmeras ação educativas tendo como proposta a redução da incidência 
de gravidez na adolescência, formar um grupo de trabalho com os adolescentes, 
capacitação dos agentes de saúde, e enfermeiras do PSF, inserção dos 
adolescentes capacitados nas campanhas de mobilização social para levar os 
conhecimentos a toda a comunidade. 
 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Gravidez 
na Adolescência. 



 

  

ABSTRACT 
 
 
 

Teenage pregnancy is a common occurrence in populations around the world. It has 
recently become a major public health problem, as it has serious implications for the 
economic, family and biological order, since they are often unplanned. The objective 
of this work is to develop an intervention project to work sex education and risk 
factors to prevent teenage pregnancy in the community of Tijuco in Esmeraldas - 
Minas Gerais. For the theoretical basis of the intervention project, a bibliographic 
research was carried out in the databases of the Virtual Library through the following 
descriptors: pregnancy in adolescence, primary health care and family health 
strategy. The Intervention Project was prepared following the steps of Situational 
Strategic Planning. The proposed multidisciplinary actions were guided by the 
multiprofessional team of the Family Health Strategy and will be carried out 
innumerable educational actions with the purpose of reducing the incidence of 
teenage pregnancy, forming a working group with adolescents, training of health 
agents, and nurses from the FHP, insertion of the trained adolescents in social 
mobilization campaigns to bring knowledge to the whole community. 
 

Keywords: Family Health Strategy. Primary health Care. Pregnancy in Adolescence.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Esmeraldas é um município do Estado de Minas Gerais, emancipado em 

1901, estando situado na região metropolitana de Belo Horizonte. A história do 

município remonta ao século XVII, e o desejo dos Bandeirantes em descobrir pedras 

preciosas. O primeiro nome era Santa Quitéria. Com um clima agradável e uma bela 

paisagem panorâmica, em seu entorno surgiram as primeiras casas; sendo 

encontradas apenas em uma comunidade, sendo que poucas delas se tornariam o 

centro da vida civil, religiosa e econômica. Com base nas mudanças territoriais em 

1943 o município de Santa Quitéria passou a chamar-se Esmeraldas (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ESMERALDAS, 2018). 

Segundo o Censo realizado em 2010 a população do município de 

Esmeraldas era de 60.271 habitantes, com densidade demográfica de 66,2 hab/km2, 

com 50,22% de homens e 49,78% de mulheres. A maior parte da população residia 

na zona urbana (93,27%) (IBGE, 2010). 

Em 2014 a mortalidade infantil era de 11,01 por mil nascidos vivos. (IBGE, 

2014). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Esmeraldas era de 

0,671, considerado médio, sendo o 421º no ranking entre os municípios mineiros 

(PNUD, 2013). 

As principais causas de mortalidade em Esmeraldas no ano de 2016 foram: 

doenças do aparelho circulatório (29,1%), causas externas (14,4%) e neoplasias 

(12,7%) (DATASUS, 2018). 

Segundo dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2018) 100,0% da população 

do município é coberta por serviços de atenção básica, sendo que a cobertura da 

Estratégia Saúde da Família alcança 74,99% da população. 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

A unidade básica está localizada em área rural, fica na periferia do município. 

A comunidade se formou nos anos1956, com pequenas casas que pouco a pouco 

foram formando uma pequena comunidade. A população conserva hábitos e 

costumes próprios da população rural brasileira e gosta de fazer festas religiosas. 
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Com aproximadamente 2.000 mil habitantes, dado este que não é preciso, 

pois o posto não possuía estatísticas atualizadas, atualmente em processo de 

atualização. Está comunidade é atendida pela Unidade Básica de Saúde - UBS de 

Tijuco, a qual foi criada na data 20 de setembro de 2008 e que conta com uma 

equipe de saúde da família. Tem na comunidade instituições de interesse e que 

servem de apoio, como escolas, igrejas de diferentes religiões, farmácias, alguns 

comércios, e um centro comunitário de desenvolvimento, além de uma creche. 

Entre os 2.000 habitantes da comunidade de Tijuco 1.141 são mulheres, o 

que equivale a 57,05 %, e 859 homens que corresponde a 46,96%.  

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

A cidade de Esmeraldas é a sede da microrregião sendo a referência para 

consultas e exames de média complexidade, atendimento de urgência e emergência 

e cuidado hospitalar. 

 

1.3.1 Atenção primária à saúde 

 

Na Atenção Primaria à Saúde o município de Esmeraldas conta com 28 

unidades básicas de saúde, entre rurais e urbanas, com 16 equipes de saúde da 

família, e um Núcleo Ampliado de Saúde da família (NASF) constituído por um 

nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que atuam de maneira 

integrada para ajudar aos profissionais, tem uma equipe de saúde bucal cobrindo as 

necessidades da população. 

 

1.3.2 Atenção ambulatorial especializada de média complexidade 

 

Conta com a participação de especialistas em pediatria, ginecologia e 

obstetrícia, odontologia, cardiologia, que se encontram localizados em algumas 

UBS, a população de Tijuco tem benefício ou atendimento destes especialistas. 

Estes profissionais trabalham em uma perspectiva de matriciamento e participam do 

programa de educação permanente de ESF.  

 

1.3.3 Centro multiprofissional de especialidades 



15 
 

  

O hospital de Esmeraldas conta com as especialidades de pediatria, 

ginecologia e obstetrícia, otorrinolaringologia, ortopedia, angiologia, cirurgia 

ambulatorial, tem laboratório clínico e farmácia central. Conta com um centro de 

fisioterapia e reabilitação na UBS de Melo Viana, que fica perto de Tijuco. Conta 

também com um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II). Às vezes o tempo de 

espera para conseguir consultas em algumas ocasiões demora, coisa que deve ser 

avaliada e melhorada. 

 

1.3.4 Vigilância à saúde 

 

A vigilância de saúde do ponto de vista epidemiológico, conta com 

especialista neste perfil, onde se faz vigilância de tuberculose, hanseníase, entre 

outros. Também se faz vigilância ambiental. 

 

1.3.5 Apoio diagnóstico 

 

No hospital de Esmeraldas se fazem atividades de meio diagnóstico como 

exame de imagem como Raio-x, e exame de química sanguínea. Outros serviços de 

exame de alta complexidade como tomografia computadorizada, ressonância 

magnética, ultrassonografia são feitas no município de Betim em empresas 

contratadas. 

Assistência farmacêutica no município é feita por farmácia central do 

município. 

 

1.3.6 Atendimento de urgência e emergência 

 

Este atendimento de urgência e emergência no município é realizado nos 

serviços do hospital de Esmeraldas, chamado 25 de Maio, e também em Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA) de Ribeirão das Neves e Betim, municípios mais 

próximos e acessíveis à população local. 

 

1.3.7 Atenção hospitalar de terapia intensiva 
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Este serviço não é ofertado no hospital de Esmeraldas, mas em casos de alta 

gravidade, os pacientes são encaminhados ao Hospital João XXIII, localizado em 

Belo Horizonte, e também ao Hospital de Betim, que é um hospital regional em 

convênio do SUS.  

 

1.3.8 Controle social do SUS 

 

Os Conselhos Municipais de Saúde são órgãos formados por representantes 

de serviço, representantes do governo, profissionais de saúde e também usuários. O 

Conselho Municipal de Saúde tem um papel muito importante, pois participa tanto do 

planejamento das ações quanto da fiscalização e do cumprimento das mesmas. O 

Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria de Saúde realizaram em 2017a 9a 

Conferência de Saúde de Esmeraldas, em que o tema principal foi “SUS-Direito e 

Compromisso de Todos – Acolhimento, Humanização, Resolutividade e Controle 

Social na Saúde Pública de Esmeraldas”. O evento teve como objetivo a discussão e 

formulação de propostas para a saúde pública de Esmeraldas, visando um modelo 

de atenção à saúde voltado para ações de promoção, proteção e prevenção à saúde 

do esmeraldense (PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS, 2017). 

 

1.3.9 Gestão do SUS 

 

A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela contratação de 

profissionais e oferta capacitação e educação permanente mediante a participação 

de tutores e supervisores. A educação permanente de saúde aos profissionais é 

dirigida a médico (as) e enfermeiro (as) de UBS a partir da criação de programa de 

educação permanente ligado à secretaria pelo menos uma vez por mês.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Tijuco 

 

A unidade de saúde da família de Tijuco foi criada em 2008, para fazer 

atendimento de uma população de 2000 habitantes, para um total de 189 casas, 

sendo localizada na Rua Esmeraldas s/n. Trata-se de uma pequena unidade de 

saúde, que conta com sala de acolhimento, sala de consulta médica, sala de 

enfermeira, sala de vacinação, consultório odontológico, sala de consulta de 
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ginecologia onde se realiza consultas duas vezes por semana e consulta de 

pediatria onde se realiza consulta duas vezes por semana. Conta com os recursos 

materiais para realizar atendimentos para a saúde, conta com uma mesa 

ginecológica, esfigmomanômetro, glicosímetro, e alguns medicamentos para certos 

estados de urgência e materiais de curativos. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Tijuco, da Unidade Básica de Saúde Tijuco 

 

A equipe de saúde de família é composta por: enfermeira, uma técnica de 

enfermagem, dois médicos especialistas de saúde da família, uma auxiliar 

administrativa e uma de serviços gerais, mais recentemente foram contratados 

quatro agentes comunitários de saúde, que começam na atualização de dados. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Tijuco 

 

Na UBS Tijuco no ano passado foram feitas 2680 consultas médicas, e 2589 

avaliações pela enfermeira, 15 consultas pré-natal foram realizadas no ano pelo 

especialista, e 28 puericulturas por mês, por especialista. Estes dados foram 

coletados do registro da Unidade Básica de Tijuco. Os dados coletados neste 

trabalho este ano são feitas na comunidade pela equipe básica de saúde, já que não 

contávamos com as agentes comunitárias de saúde, tornando-se difícil ter 

atualizados os dados da unidade, só coletando nos registros da unidade, o que se 

coleta nas consultas e visitas domiciliares onde fica reflexo nos prontuários.  

O atendimento acontece por 8 horas de segunda a quinta-feira. São 40 horas 

de trabalho, sendo destinadas 32 horas de atendimento e oito horas destinadas à 

especialização do médico na universidade. Programam-se consultas para doenças 

agudas e crônicas, são feitos atendimento de consultas espontâneas, para a 

atenção de saúde de mulheres, crianças e idosos. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Tijuco 

 

No trabalho do dia a dia, a primeira atividade que se faz é o acolhimento pela 

enfermeira, e os procedimentos de curativos pela técnica de enfermagem, e 

procedimentos de tomada de sinais vitais e realização de mensurações. Na 
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segunda-feira pela manhã são realizadas consultas agendadas e urgências, e à 

tarde consultas agendadas para doenças agudas e crônicas, terça-feira de manhã 

são feitas atividades do grupo hiperdia, com atividade de promoção e prevenção, e 

depois procedimentos de troca de receitas, e mais tarde são feitas atividades de 

prevenção do câncer de colo de útero e câncer de mama, à tarde atendimento de 

consultas agendadas. 

Na quarta-feira de manhã são feitas consultas de puericulturas e pré-natal, à 

tarde são feitas visitas domiciliares aos pacientes acamados com doenças terminais, 

e a pacientes idosos que tem dificuldade de acesso à UBS. Na quinta-feira de 

manhã são feitos atendimentos de todas as consultas agendadas e espontâneas, de 

puericulturas e pré-natal, à tarde são feitas visitas. Por enquanto as reuniões dos 

grupos hiperdia tem que ser feitas na sala de espera. O planejamento é realizar 

reuniões de 15 em 15 dias de cada mês, com objetivo de conscientizar a população 

como trocar os hábitos de vida, como adquirir modos e estilos de vida saudáveis, 

conhecer sob suas doenças e não só trocar receitas. 

Em relação aos grupos de hiperdia a equipe consegue fazer as reuniões de 

grupo com 50% dos pacientes hipertensos e diabéticos diagnosticados, atualmente 

se planeja fazer grupos com adolescentes com o objetivo de evitar a gravidez 

precoce. Contudo, a cobertura de consultas realizadas a pacientes com hipertensão 

arterial e diabetes mellitus está sendo conseguida quase em 90%.  

Os profissionais de saúde nas visitas domiciliares fazem coleta de dados e 

atenção de doenças, para atingir satisfatoriamente as necessidades da população e 

manter os dados da unidade atualizados. 

 

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

(primeiro passo) 

 

Para a realização da Análise Situacional em Saúde da UBS, a equipe utilizou 

o método de Estimativa Rápida, que se caracteriza como um modo de obter e 

coletar as informações sobre o conjunto de problemas mais frequentes da 

comunidade e assim como os recursos para seu enfrentamento em um curto período 

de tempo e sem altos gastos. Uma vez feita à coleta das informações, foi realizada a 

análise dos dados, para determinar as principais conclusões e ser aprovado pela 

equipe. 
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O primeiro passo é a definição de problemas: 

 

Principais problemas identificados na coleta de dados na comunidade de 

Tijuco. 

 Incidência de gravidez em adolescentes entre 15 e 18 anos. 

 Poucas consultas de parte da unidade para ajudar e orientar aos 

adolescentes. 

 Pouco acolhimento para orientação sobre planejamento familiar. 

 Baixo recurso econômico, desemprego e escolaridade nas famílias destas 

adolescentes.  

 Prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica em pacientes idosos. 

 Uso de medicamentos como Psicofármacos frequentemente. 

 Incidência de Infecções Respiratórias Agudas (IRA) nas crianças. 

 Alta prevalência de pacientes com transtornos psiquiátricos e neurológicos. 

 Pacientes com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) que fazem 

transgressões dietéticas e fazem mal uso e abuso de tratamento. 

 Inadequados hábitos dietéticos na população com DCNT. 

 Baixo nível cultural e socioeconômico das pessoas, principalmente dos 

pacientes idosos que não conseguem levar um tratamento correto. 

 Uso e abuso de substâncias tóxicas para a saúde como álcool, tabaco e 

outras drogas. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Uma vez identificados os problemas se analisa qual é o problema mais 

frequente de todos, e se decidiu no grupo que a incidência de adolescentes grávidas 

entre 15 e 18 anos é o mais importante. Torna-se necessário a seleção e ou 

priorização dos problemas que serão enfrentados. Para isto se determina sua 

urgência e a própria capacidade para enfrentá-los. 

Primeiro faz-se uma planilha colocando os problemas e depois em grupo faz-

se uma análise e é selecionado quanto à prioridade e outros critérios que são: 

atribuindo o valor alto, médio o baixo para a importância do problema; distribuindo 
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pontos conforme a sua urgência; definindo-se a solução do problema está dentro o 

fora ou parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da equipe responsável 

pelo projeto; numerando os problemas por ordem de prioridade a partir do resultado 

da aplicação dos critérios. 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade pertencente à equipe de Saúde Tijuco, Unidade Básica 

de Saúde Tijuco, município de Esmeraldas, Estado de Minas Gerais. 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Incidência de 
adolescentes grávidas 

ALTA 5 PARCIAL 1 

Prevalência de 
pacientes com HAS em 
idade avançada 

ALTA 4 PARCIAL 2 

Incidência de IRA nas 
crianças 

MEDIA 3 PARCIAL 3 

Pacientes com DCNT 
que fazem usos de 
transgressões dietéticas 
e mal uso do tratamento 

ALTA 2 TOTAL 4 

Baixos recursos 
econômicos que dificulta 
o acesso a medicação  

MEDIA 1 FORA 5 

Fonte: Autor 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
 
 

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

anteriores, onde se pode avaliar na tabela anterior, e decidiu-se no grupo que a 

incidência de adolescentes grávidas entre 15 e 18 anos é o mais importante, foi 

selecionada no primeiro lugar, por ser de maior importância e urgência com um nível 

de enfrentamento parcial porque já está estabelecida. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A Saúde dos Adolescentes tem como características as ações e o enfoque 

preventivo e educativo. Conhecer os conteúdos da Atenção Integral à Saúde dos 

Adolescentes é tarefa importante para as equipes de saúde.  

Desde o início das atividades profissionais na Estratégia Saúde da Família 

(ESF), verifica-se que é muito difícil ofertar cuidados adequados a esse público, já 

que a maioria deles não frequenta as consultas previamente agendadas, além disso, 

este é o grupo de pacientes menos atendidos nas consultas.  

Por outro lado, é significativa a quantidade de adolescentes grávidas que são 

assistidas na unidade de saúde, sendo que os maiores percentuais das gestantes 

atendidas na ESF são adolescentes com fatores de riscos associados. Pode ser 

inferir que a maioria delas não tem ou teve uma adequada educação sexual, motivo 

pelo qual estão expostos a muitos fatores de riscos e vulnerabilidades que podem 

trazer repercussões à saúde de uma forma geral. Diante do exposto, torna-se 

necessário priorizar programas de educação que assegurem o conhecimento e 

atendam às necessidades de saúde do adolescente favorecendo um processo de 

desenvolvimento pleno e saudável. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção para trabalhar educação sexual e fatores 

de riscos para prevenir a gravidez na adolescência na comunidade de Tijuco em 

Esmeralda – Minas Gerais 

 

3.2 Específicos 

 

Dialogar com os adolescentes, seus conhecimentos e dúvidas sobre os riscos 

e vulnerabilidade da gravidez na adolescência; 

Abordar os temas de como prevenir, diagnosticar precocemente e 

acompanhar a gravidez na adolescência; 

Conhecer os fatores que influenciam a incidência de gravidez na adolescência 

na população de Tijuco; 

Realizar ações de intervenção sobre fatores de risco detectados; 

Preparar os adolescentes, por meio de formação, visando que os mesmos 

possam dar continuidade no projeto em toda a comunidade. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

Trata-se de uma proposta de intervenção com participação intersetorial e com 

equipe multidisciplinar direcionada aos adolescentes da área do PSF em Tijuco, no 

município de Esmeraldas, para a redução da gravidez na adolescência. 

O diagnóstico será feito pelo método do Planejamento Estratégico Situacional∕ 

Estimativa Rápida para determinar o problema prioritário, os nós críticos e as ações 

de acordo com o Planejamento e avaliação das ações em saúde (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2017). 

Para a realização da Análise Situacional em Saúde de nossa Unidade Básica 

de Saúde, a equipe utilizou o método de Estimativa Rápida, na equipe se decide 

coletar só os dados necessários, aquelas informações que permitam identificar as 

verdadeiras condições da comunidade. Mediante a estimativa rápida se identifica os 

principais problemas de saúde da área de abrangência.  

Para fundamentar as questões que serão abordadas serão realizadas 

pesquisas de publicações acerca da gravidez na adolescência em periódicos da 

Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon, na SciELO (Scientific Library Eletronic 

Online), utilizando os termos “gravidez na adolescência”, “atenção primária à saúde” 

e “estratégia saúde da família”. Além de consultas a programas do Ministério da 

Saúde, e do Sistema de informação da Atenção Básica (SIAB) do Município 

Esmeraldas. 

Para a redação do texto se faz uso das normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e orientações da disciplina Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÉA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017).  

 
 
 
 
 



24 
 

  

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada como uma estratégia de 

organização da atenção à saúde que visa responder de forma regionalizada, 

contínua e sistematizada a maior parte das necessidades de saúde de uma 

população, por meio da integração de ações preventivas e curativas, bem como pela 

atenção a indivíduos e comunidades (MATTA; MOROSINI, 2006). 

Com a implementação do Sistema Único de Saúde a APS foi denominada 

como Atenção Básica à Saúde (ABS). Esse movimento visa caracterizar uma 

mudança no modelo assistencial, o qual deve considera tem a ABS como parte de 

um sistema de saúde integral e universal, de acordo com os princípios doutrinários 

do SUS.  (MATTA; MOROSINI, 2006). 

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde 
baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 
fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance 
universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua 
plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam 
manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de 
autoconfiança e automedicação. Fazem parte integrante tanto do 
sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o 
foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global 
da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos 
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 
saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais 
proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e 
trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado 
processo de assistência à saúde (ORGANIZAÇÃO PAN-
AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 
 

Em um sistema de serviços de saúde a APS é considerada como sendo o 

primeiro nível, aquele que propicia a entrada no sistema para todas as necessidades 

e problemas da população, fornecendo atenção sobre a pessoa no decorrer do 

tempo, de forma contínua, independente da presença de doenças e/ou agravos, 

contribuindo na atenção para todas as condições, e coordena ou integra a atenção 

fornecida em outros níveis do sistema ou por terceiros (STARFIELD, 2002). 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) define a APS 

como: 

Um conjunto de intervenções de saúde no âmbito individual e 
coletivo que envolve: promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento 
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e reabilitação. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de 
trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios (território-
processo) bem delimitados, das quais assumem responsabilidade. 
Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que 
devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e 
relevância das populações. É o contato preferencial dos usuários 
com o sistema de saúde. Orienta-se pelos princípios da 
universalidade, acessibilidade (ao sistema), continuidade, 
integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, equidade e 
participação social. A Atenção Primária deve considerar o sujeito em 
sua singularidade, complexidade, integralidade e inserção 
sociocultural, e buscar a promoção de sua saúde, a prevenção e 
tratamento das doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que 
possam estar comprometendo suas possibilidades de viver de modo 
saudável (CONASS, 2004, p. 7) 

 

Segundo Starfield (2002) a APS deve se orientar pelos seguintes atributos 

principais: primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. 

Resumidamente, os referidos atributos podem ser assim caracterizados: 

 Primeiro contato: a APS deve ser a porta de entrada ao sistema, ou seja, o 

ponto de fácil acesso ao usuário para sistema de serviço de saúde. 

 Longitudinalidade: implica no estabelecimento de vinculação entre o usuário e 

o serviço de APS. Caracteriza-se pela ocorrência de relação pessoal de longa 

duração entre profissionais de saúde e usuários nas unidades de saúde, 

independentemente do problema de saúde ou mesmo da existência de algum 

problema. 

 Integralidade: a APS deve ser capaz de reconhecer e lidar com os problemas 

de saúde da população em todas as suas dimensões (biopsicossociais), além 

de garantir a oferta de serviços que possam suprir essas múltiplas dimensões. 

 Coordenação: reflete a necessidade de integração do sistema de serviços de 

saúde, para garantir que não haja descontinuidade de atenção ao usuário, 

nem tampouco fragmentação do cuidado. 

Além dos atributos principais, citados acima, são apresentados ainda outros dois 

atributos derivados da APS: abordagem familiar e enfoque comunitário. Segundo 

Shimazaki (2009), os mesmos podem ser assim caracterizados: 

 Abordagem familiar: requer que a APS reconheça o usuário enquanto 

membro de um grupo familiar, deixando de olhar apenas para o indivíduo e 

ampliando as ações para o cuidado em saúde em âmbito familiar. No contexto 

brasileiro as equipes de saúde da APS são responsáveis pelo 
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acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma 

área geográfica delimitada.  Devem desenvolver ações de promoção da 

saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 

frequentes, e contribuem na manutenção da saúde destas comunidades. 

 Enfoque comunitário: a partir do conhecimento adquirido acerca do território 

em que atuam as equipes de APS devem se organizar a fim de ajustar os 

programas para satisfazer às necessidades específicas de saúde de uma 

população definida, devendo utilizar de habilidades clínicas, epidemiológicas, 

ciências sociais, e pesquisa avaliativas para alcançar este objetivo. 

No Brasil, a orientação comunitária é reforçada pela presença dos agentes 

comunitários de saúde, que garantem o vínculo entre as equipes de saúde da família 

e as respectivas comunidades onde atuam. A orientação comunitária possibilita 

ainda o envolvimento da comunidade nos processos de tomada de decisão em 

todos os níveis de atenção. Uma forma de materializar este princípio é através do 

controle social, com instituição de conselhos locais e municipais de saúde, além das 

conferências de saúde (SHIMAZAKI, 2009). 

 

5.2 Estratégia Saúde da Família 

 

Criada pelo Ministério da Saúde em 1994 como Programa de Saúde da 

Família (PSF) a Estratégia Saúde da Família (ESF) foi definida como estratégia 

prioritária para organização e fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) no 

Brasil. A estratégia, assegura que a atenção seja feita por uma equipe composta por 

profissionais de diferentes categorias (multidisciplinar) trabalhando de forma 

articulada (interdisciplinar) que considera as pessoas como um todo, levando em 

conta suas condições de trabalho, de moradia, suas relações com a família e com a 

comunidade (BRASIL, 2007). 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da 
atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema 
Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores 
estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e 
consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do 
processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 
princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a 
resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e 
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coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-
efetividade (BRASIL, 2017). 
 

            De grande relevância é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional 

(equipe de Saúde da Família-ESF) composta por, no mínimo: médico generalista, ou 

especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da família; auxiliar ou técnico de enfermagem; 

e agentes comunitários de saúde. Podem ainda compor a equipe profissionais de 

Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, 

auxiliar e ∕ ou técnico em Saúde Bucal (BRASIL, 2017). 

Nos últimos anos, contando com forte apoio e incentivo do Ministério da 

Saúde, houve grande incremento da Estratégia Saúde da Família (ESF) em todo o 

país, considerada como principal estratégia de estruturação da Atenção Básica e a 

principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). A ESF destaca-se em 

relação ao primeiro contato, à longitudinalidade e a coordenação do cuidado, 

devendo funcionar como ponto central na operacionalização das redes de atenção, 

com suporte dos serviços de apoio diagnóstico, atenção especializada e hospitalar 

(MALTA et al., 2016). 

As equipes (multiprofissionais) de saúde da família atuam em áreas 

geográficas definidas, na lógica da adscrição de população, com até 4000 pessoas 

por equipe, sendo 3000 a média recomendada, este número pode ser menor de 

acordo com o risco e a vulnerabilidade social da população coberta (MALTA et al., 

2016). 

Redução na taxa de mortalidade infantil, diminuição das internações 

hospitalares potencialmente evitáveis, maior equidade, acesso e continuidade do 

cuidado são resultados percebidos em razão dos investimentos realizados na APS, 

alcançados no Brasil e em outros países no mundo (MALTA et al., 2016). 

 

5.3 Gravidez na Adolescência  

 

A adolescência é o período da vida compreendido entre os 10 e 19 anos, 

segundo a Organização Mundial da Saúde. Na legislação brasileira, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente define como adolescente as pessoas com idade de 12 a 

18 anos (BRASIL, 2007). 
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Trata-se de um período de intensas e rápidas mudanças, em todas as 

dimensões do desenvolvimento: físico, cognitivo, afetivo, social e da formação da 

personalidade. É um período amadurecimento para a vida adulta (LIMA et al., 2017) 

Considera-se gravidez na adolescência as gestações ocorridas em jovens 

entre 10 e 19 anos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007).  

Apesar da taxa de fecundidade estar reduzindo no Brasil nas últimas 

décadas, a redução entre as adolescentes não acontece na mesma velocidade que 

entre as mulheres adultas. Um dado mais preocupante é o fato de que entre 

adolescentes de 10 a 14 anos a taxa de fecundidade ter aumentado (SANTOS et al., 

2014). 

Observa-se o aumento de doenças sexualmente transmissíveis nessa faixa 

etária, especialmente pelo não uso de métodos preventivos (BRASIL, 2007). 

Dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC indicam 

que no ano de 2016 o país teve 2.857.800 nascimentos, sendo 477.246 nascidos de 

meninas com idade entre 15 e 19 anos e 24.135 nascidos de meninas de 10 a 14 

anos (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NASCIDOS VIVOS, 2018). 

 

No mundo, cerca de 16 milhões de mulheres entre 15 e 19 anos 
engravidam a cada ano. Destes nascimentos 95% ocorrem em 
países de baixa e média renda. Na América Latina, a porcentual gira 
em torno de 18%, sendo que metade desse ocorre em a penas 7 
países, um deles o Brasil. Estatísticas relativas ao ano 2006 mostram 
que, dos 51,4% (1512374) dos nascidos vivos de mães com idade 
entre 10 a14anos; 20,6% (605.270) de 15 a19 anos; e 29,9% 
(879.493) de 20 a 24 anos (BUENDGENS; ZAMPIERI, 2011, p. 65). 

 

A ocorrência de maternidade na adolescência é um fenômeno que 
acontece em nível mundial, representando um desafio para as 
políticas de saúde pública, já que pode acarretar problemas 
psicossociais, econômicos e complicações obstétricas que podem 
comprometer tanto a saúde da jovem mãe quanto a do neonato 
(KAMIETAWCZ, 2002; MARTINS et al. 2011 apud SANTOS et 
al.,2014, p. 720). 

 

5.3.1 Causas e fatores que levam à gravidez na adolescência 

 

A taxa de natalidade entre adolescentes no Brasil pode ser considerada alta 

dada as características do contexto de desenvolvimento brasileiro, sendo observado 

um viés de renda, raça ∕cor e escolaridade significativo na prevalência desse tipo de 
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gravidez (adolescentes pobres, negras ou indígenas e com menor escolaridade) 

tendem a engravidar mais que outras adolescentes. O fato de não terem sido 

planejadas, e em alguns casos serem até mesmo indesejadas é uma característica 

dessas gestações ocorridas na adolescência. Deve se ressaltar ainda que muitos 

casos são resultados de abusos e violência, e que essas condições atuando em 

conjunto podem interferir diretamente no futuro dessas adolescentes, impedindo que 

as mesmas tenham condições de mudar suas condições de vida. (FUNDO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2011). 

Durante a maternidade na adolescência a presença de fatores sociais, 

econômicos e culturais pode interagir e trazer impactos positivos e negativos no 

estado de saúde materno e fetal. Não se considera a gestação precoce um fator de 

risco clinicamente só por sua existência, devem avaliar-se outros aspectos tais como 

baixo nível socioeconômico, reduzido ou difícil acesso aos serviços de saúde, 

hábitos de vida, comportamentos e nutrição inadequada que podem colocar sob-

risco o bom desenvolvimento da gestação e o bem estar do binômio mãe–filho, o 

que requer especial atenção durante o atendimento pré-natal para a redução de 

complicações para ambos, como baixo peso ao nascer, prematuridade, e óbito 

perinatal (SANTOS et al., 2014).     

A gravidez na adolescência pode ter diversas causas. Independentemente 

das causas e desejos de cada adolescente, a gestação nesse ciclo de vida é uma 

situação de vulnerabilidade. Muitas adolescentes abandonam os estudos por causa 

da gravidez, e em consequência disso limitam suas condições de acessar o mercado 

de trabalho, perpetuando ciclos de vulnerabilidade (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA A INFÂNCIA, 2011). 

Além dos riscos para a gestante, reconhecidamente a gravidez na 

adolescência impõe maiores riscos ao recém-nascido (RN), como indicado por 

Santos e colaboradores (2014): 

 

No que concerne ao resultado gestacional, a literatura mundial 
aponta maior incidência de RN prematuros (< 37 semanas) e de 
baixo peso (< 2500g) no grupo de gestantes adolescentes, 
especialmente nas faixas muito precoces, comparadas às 
adolescentes da faixa de 17 a 19 anos e adultas jovens (20 a 24 
anos), nas mesmas condições de vida, considerando a multiplicidade 
de fatores clínicos, ambientais e comportamentais que integram a 
dinâmica da evolução gestacional, especialmente em grupos 
populacionais vulneráveis. Vale ainda ressaltar que o peso 
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insuficiente ao nascer (2.500 a 2.999g) apresenta-se com frequência 
consideravelmente maior que o baixo peso e este grupo de RN é 
classificado como de risco para problemas clínicos, como doenças 
infecciosas, atraso no crescimento e desenvolvimento na infância, 
contribuindo com as taxas de morbidades precoces, assim como na 
mortalidade infantil (SANTOS et al., 2014, p. 720-721). 

 

De acordo com Rossetto, Schermann e Béria (2014) no mundo todo 16 

milhões de mulheres com idade de 15 a 19 anos engravidam a cada ano e em torno 

de 11% de todos os nascimentos ocorrem em países de baixa renda. No Brasil vêm 

ocorrendo uma diminuição no número de gravidezes na adolescência nas últimas 

duas décadas sendo que nos anos 2000 a 2005 houve redução de 15,6% e de 2005 

a 2009 de 22%. Além disso, os números atuais ainda trazem preocupação. Em 

estudo realizado em capitais brasileiras com 4.634 adolescentes em idade inferior a 

15 anos, as prevalências de gravidez foram 2,2% em Porto Alegre, 1,2% no Rio de 

Janeiro e 3,5% em Salvador.  

 

Na falta de outros projetos de vida ou diante da dificuldade em 
vislumbrar a possibilidade de efetivar planos alternativos, a gravidez 
pode ser percebida pela adolescente como forma de reconhecer a si 
mesma, marcar seu próprio espaço e ser reconhecida em ambientes 
de convívio, ou seja, na família, grupo de pares, serviços de atenção 
primária à saúde, escolas e a própria população local (LIMA et al., 
2017, p. 2077). 
 

 Para muitas adolescentes a gravidez é utilizada como uma possibilidade de 

demonstrar autonomia, e alcançar reconhecimento social, numa tentativa de provar 

para a sociedade que já são capazes de fazer suas próprias escolhas (FUNDO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2011). Algumas utilizam a gravidez para 

reforçar o relacionamento com seu parceiro, para confrontar a família, e até para 

escapar de ambiente familiar abusivo (BUENDGENS; ZAMPIERI, 2011).  

 

5.3.2 Consequências da gravidez na adolescência  

 

As vivências emocionais da adolescente em relação a sua gravidez e 

maternidade são apresentadas de forma heterogênea, em alguns momentos de 

forma positiva (manifestações de satisfação e afirmação da autoestima) e em outros 

de forma negativa (experiência difícil e solitária).Isto pode estar relacionado a 

condições socioeconômicas e do contexto social, do nível de escolaridade da mãe 
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adolescente, se estão frequentando a escola ou não, afetando a autoestima e a 

percepção do futuro (ROSSETTO; SCHERMANN; BÉRIA, 2014). 

A gravidez da adolescente afeta diretamente a sua relação com seu núcleo 

familiar. Muitos pais não se sentem preparados para lidar com este evento, e muitas 

vezes conflitos intrafamiliares são desencadeados (PELLOSO; CARVALHO; BÉRIA, 

2014). 

No que se refere aos fatores emocionais durante o período da gestação é 

importante destacar que experiências de sofrimento psíquico intenso podem 

repercutir na saúde tanto da gestante quanto do feto, podendo ocasionar pré-

eclâmpsia e diabetes gestacional. Para, além disso, após o parto, essas 

experiências de sofrimento podem afetar a constituição de uma relação mãe-bebê 

(ROSSETTO; SCHERMANN; BÉRIA, 2014).  

A gravidez pode afetar escolaridade das mães adolescentes, muitas 

abandonam seus estudos para dedicar tempo ao cuidado do bebê, não raramente 

culminando em abandono escolar, fato que irá limitar a condição de acesso dessa 

jovem ao mercado de trabalho (PELLOSO; CARVALHO; BÉRIA, 2014). 

O enfoque de risco nesta faixa etária está associada a gravidez de risco, risco 

para DTS E AIDS e por usar drogas ilícitas (BUENDGENS; ZAMPIERI, 2011). 

 

A gravidez na adolescência no Brasil é considerada uma situação de 
crise individual, um risco social, devido a sua magnitude, amplitude e 
dos problemas dela derivados, destacando-se: o abandono escolar e 
do trabalho, gerando uma queda no orçamento familiar, 
pauperização e maior dependência econômica dos pais, já que 
muitos continuam morando com os pais; o risco durante a gravidez 
derivado da não realização de um pré-natal de qualidade, por 
ausência de serviços qualificados ou ocultação da gravidez pela 
adolescente; os conflitos familiares, que vão desde a não aceitação 
pela família, o incentivo ao aborto pelos familiares e pelo parceiro e 
ainda o abandono do parceiro; a discriminação social e o 
afastamento dos grupos de sua convivência, que interferem na 
estabilidade emocional da menina mulher adolescente 
(BUENDGENS; ZAMPIERI, 2011, p. 65). 

 

Um dado preocupante apontado por Buendgens e Zampieri (2011) refere-se 

ao contingente de aproximadamente 2,5 milhões de adolescentes que realizam 

abortos inseguros em países de baixa renda, sofrendo complicações mais graves do 

que as mulheres adultas. Na América Latina o risco de morte materna é 4 vezes 

maior entre as adolescentes menores de 16 do que na faixa de vinte anos.   
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5.4 A Estratégia Saúde da Família e a Gravidez na Adolescência 

 

O atendimento primário à saúde da adolescente deve ser avaliado pelo 

conjunto de serviços de saúde, tendo objetivos comuns, sob coordenação da 

atenção primaria, buscando garantir cuidado integral da saúde dessas adolescentes 

(LIMA et al., 2017). 

É importante que os profissionais da atenção primária promovam atividades 

ou estratégias de atenção à saúde das grávidas a partir de práticas educativas, 

pautado na atenção humanizada, orientado por diálogos, escuta qualificada e 

retirada de dúvidas (LIMA et al., 2017). 

 

Para o Ministério da Saúde, o fenômeno da maternidade na 
adolescência é considerado de alto risco devido às complicações 
biológicas e sociais para o binômio mãe e filho (a). As adolescentes 
com menos de 14 anos de idade têm uma probabilidade de cinco a 
sete vezes maior de morrer durante a gravidez do que mulheres que 
são mães com mais idade, e seus filhos, com frequência, nascem 
com peso inferior a 2.500 g e prematuros. É também entre as jovens 
que ocorre o maior número de abortos em condições de risco, pois 
muitas vezes carregadas de medo, culpa, censura, vergonha, 
encontram no aborto a única saída para a solução dos seus 
problemas. Essa decisão muitas vezes é vivida de forma solitária e 
clandestina ou sob pressão dos parceiros ou familiares, e ao 
decidirem interromper a gravidez, utilizam quaisquer recursos que 
tiverem à mão (MELO; COELHO, 2009, p. 2550). 

 

Algumas iniciativas foram propostas nas últimas décadas com o intuito de se 

favorecer a saúde das adolescentes. O Programa de Assistência Social Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM) criado em 1984 valorizou a atenção à mulher em todas as 

fases do ciclo vital. No entanto, foi o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD) 

criado em 1989 que incentivou a atenção diferenciada a esse grupo populacional 

nos aspectos de crescimento e desenvolvimento, sexualidade, saúde bucal, saúde 

mental, saúde reprodutiva, saúde de estudante e prevenção de acidentes, sendo as 

ações correspondentes viabilizados nos serviços de saúde de rede básica e 

hospitalar (MELO; COELHO, 2009). 

Com a criação do Programa de Saúde da Família (PSF), sucedido pela ESF, 

a integralidade da atenção é garantida pela reorganização da atenção básica, com 

maior vinculação à comunidade, propõe-se uma atenção à saúde mais voltada para 
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a diversidade de fatores envolvidos no fenômeno, deixando de focar apenas nos 

aspectos biológicos do período gestacional (MELO; COELHO, 2009). 

A adolescente grávida não deve ser avaliada unicamente como alvo de 

vulnerabilidade, pois os profissionais da saúde devem-se sensibilizar e melhorar a 

qualidade da atenção, não só avaliando os riscos obstétricos, mas também suas 

necessidades mais amplas, considerando as especificidades desta faixa etária 

(MELO; COELHO, 2009). 

Uma posição acertada dos profissionais da saúde em sua atenção é de 

permitir-se escutar as necessidades sentidas pelas adolescentes que surgem de sua 

vivência da gravidez para acrescentar aos vínculos e estabelecer uma relação de 

confiança. Deve-se evitar que o pré-natal se torne um intercâmbio de múltiplas 

informações recortadas e de imposições, pois um dos objetivos da atenção à saúde 

desse grupo é garantir a construção de condições favoráveis e adequadas para que 

a adolescente sinta-se acolhida e lide com suas esperanças da gravidez, parto e 

maternidade de modo favorável sua saúde e a do filho (MELO; COELHO, 2009). 

Por este motivo deve-se enfatizar a importância dos atendimentos de pré-

natal com qualidade adequada, enfatizando não só em clínica, avaliar integralmente 

as pacientes tomando em conta fatores de risco que podem colocar em risco a vida 

do binômio mãe-bebê, fazendo intervenções oportunas, precoces e eficientes 

(SANTOS et al., 2014). 

Na adolescência a iniciação da vida sexual ativa está acontecendo cada vez 

mais precocemente. Logo, a demanda por cuidados preventivos nesta idade deve 

ser maior, visando a reduzir as práticas sexuais inseguras. O planejamento familiar 

proporciona às mulheres a condição de programar as suas gestações de acordo 

com os seus projetos de vida, gerando impacto com benefícios em sua saúde e 

bem-estar, uma vez que permite seu espaçamento adequado e pode atrasar a 

gravidez em mulheres jovens, reduzindo e evitando os riscos, problemas de saúde e 

de mortalidade materna e infantil. O planejamento familiar permite ainda diminuir as 

taxas de gravidez não desejada e reduz a necessidade de abortos inseguros 

(MOURA; GOMEZ, 2013). 

           A ESF desenvolve ações de planejamento familiar no âmbito do SUS, cujas 

equipes multiprofissionais trabalham com população adscrita visando à formação de 

vínculos entre os serviços de saúde e a comunidade. Dentre outras funções destas 

equipes está além do planejamento familiar, a integração com outros serviços de 
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atenção à saúde reprodutiva, de pós-parto e aborto, prevenção de câncer de colo do 

útero e de controle das doenças sexualmente transmissíveis (DST) para promover 

assistência integral às usuárias (MOURA; GOMEZ, 2013). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “a gravidez na adolescência”, 

para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a 

seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento 

Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

De acordo com dados oficiais do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

onde se informa sobre a gravidez na adolescência no Brasil (FUNDO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2011) em 2009 2,8% das adolescentes de 12 a 17 

anos possuíam um filho ou mais. 

Os dados do SINASC (2018) indicam que aproximadamente 17,5% das 

crianças nascidas vivas no Brasil em 2016 são filhos e filhas de mulheres de até 19 

anos. 

Toma-se uma mostra de adolescentes da população de Tijuco para fazer a 

investigação de 25 estudantes mulheres entre 12 e 19 anos. 

 

Quadro 2 - Seleção de problemas identificados nas adolescentes de UBS Tijuco, 

município de Esmeraldas, Estado de Minas Gerais. 

Problema N % 

Incidência de adolescentes grávidas entre 15 e 18 

anos  

12 48 

Número de consultas de adolescentes na UBS  7 28 

Nível de conhecimentos sobre gravidez na 

adolescência. 

6 24 

 Fonte: Autor, 2017. 

 

Neste quadro pode-se demonstrar que 48% das adolescentes entre 15 e 18 

anos entrevistadas estavam grávidas. Observam-se as poucas consultas foram 

feitas para as adolescentes onde apenas 28% das mesmas foram consultadas no 

serviço de saúde. 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Este passo tem como objetivo entender a gênese do problema principal, para 

enfrentar a partir da identificação de suas causas.  

A gravidez na adolescência é um fenômeno de múltiplas dimensões, que 

atuam em conjunto e que trazem sérias repercussões à vida da adolescente. Pode 

estar relacionada à assunção muito precoce de responsabilidades, mas também a 

uma tentativa de demonstrar autonomia e capacidade de escolha para confrontar o 

mundo adulto em busca de reconhecimento (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

A INFÂNCIA, 2011). 

Nota-se que nesta faixa etária poucas consultas de saúde são buscadas 

pelos adolescentes nas unidades, e, portanto, pressupõe-se que tenham poucas 

informações sobre a sexualidade e métodos anticonceptivos. Em nossa população é 

frequente encontrá-lo em famílias com desemprego. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 

A identificação das causas é fundamental para enfrentar o problema e 

transformá-lo. A equipe selecionou como nos críticos, as situações relacionadas com 

o problema principal sobre as quais a equipe tem alguma possibilidade de ação mais 

direta, que pode ter importante impacto sobre o problema escolhido. Encontrou-se 

em uma análise feita do tema na unidade que as principais causas da gravidez na 

adolescência foram: atividade sexual precoce, falta de comunicação em casa, 

seguem sua estrutura familiar e falta de informação a respeito dos métodos 

anticonceptivos. 

Quadro 3 - Seleção dos nos críticos da UBS Tijuco, município de Esmeraldas, 

Estado de Minas Gerais. 

Causas N % 

Atividade sexual precoce 10 40  

Falta de comunicação em casa 5 20  

Seguem sua estrutura familiar 3 12 

Falta de informação a respeito dos 

métodos anticonceptivos 

7 28 

Fonte: Autor, 2017. 
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Na tabela anterior pode-se avaliar que as causas mais frequentes foram o 

início da atividade sexual precoce representando 40% das causas, seguida pela falta 

de informação a respeito dos métodos anticonceptivos (28%). Estas causas podem 

ser enfrentadas ou atacadas pela equipe de saúde por meio de atividades 

educativas. Ressalte-se que, os critérios de seleção foram assinalada pela 

frequência.  

Na comunidade de Tijuco pode-se avaliar que a incidência de adolescentes 

grávidas é importante e que deve ser trabalhado este tema na comunidade. Porque 

às vezes, a gravidez tem um impacto negativo, pois muitas das grávidas abandonam 

os estudos e apresentam maior dificuldade para conseguir emprego, é um problema 

finalístico quase estruturado. Existem algumas dificuldades para seu enfrentamento 

e dependem de nível de conscientização da população para adquirir conhecimentos, 

seu consentimento e necessidade de saúde da população, que permita modificar 

seus conhecimentos para seu bem-estar.   

Uma vez encontrados os problemas se procederia a dar soluções a planejar 

uma estratégia para o enfrentamento do problema, iniciando a elaboração de um 

plano de ação. 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Aqui se projetam soluções para o enfrentamento do problema, iniciando a 

elaboração do plano de ação propriamente dito. A seguir apresentam-se quadros 

que fazem referência aos principais objetivos para o desenho das operações, sendo:  

 Descrever as ações para o enfrentamento das causas selecionadas 

como nos críticos; 

 Identificar os produtos e resultados para cada operação definida; 

 Identificar os recursos necessários para a concretização das 

operações.  

Estas operações podem ser de vários tipos como econômicos, 

organizacionais, cognitivos e políticos.  
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 

“Falta de comunicação em casa”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Tijuco, do município de Esmeraldas, Estado 

de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Falta de comunicação em casa, seguem sua estrutura 

familiar. 

Operação (operações) Modificar os hábitos e estilos de vida inadequados 

Projeto SAÚDE 

Resultados esperados Diminuir em um 30% o índice de adolescentes grávidas 
do total de adolescentes na comunidade. 

Trabalhar com as famílias dos adolescentes para 

aumentar as relações e a comunicação em casa. 

Produtos esperados Programa de Educação para a saúde sexual dirigida 
aos adolescentes. 

Campanha na rádio local de programas de saúde para 

os adolescentes para uma vida saudável. 

Recursos necessários Estrutural: Fazer palestras educativas em posto de 

saúde e na escola; 

Cognitivo: Aumentar as informações sobre como 
modificar os hábitos e estilos de vida, como melhorar as 
relações familiares; 

Financeiro: Uso de recursos audiovisuais, folhetos 

informativos; 

Político: Conseguir um local adequado para fornecer as 

atividades educativas, incrementar as relações 

intersetoriais com a comunidade. 

Recursos críticos Estrutural: Fazer palestras educativas em posto de 

saúde e na escola; 

Cognitivo: Aumentar as informações sobre como 

modificar os hábitos e estilos de vida, como melhorar as 

relações familiares. 

Político: Conseguir um local adequado para fornecer as 

atividades educativas, incrementar as relações 

intersetoriais com a comunidade; 

Financeiro: Uso de recursos audiovisuais, folhetos 

informativos. 

Controle dos recursos 
críticos 

Secretaria de saúde  

Ações estratégicas Não precisa 
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Fonte: Autor,2017. 

 
 

Prazo De 6 meses a 1 ano. 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Enfermeira responsável da UBS Tijuco 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Enfermeira responsável da UBS Tijuco 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema 

“Inicio precoce da atividade sexual”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família Tijuco, do município de Esmeraldas, 

Estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Início precoce da atividade sexual 

Operação (operações) Colocar uma área na comunidade para fazer 

práticas e troca de conhecimento para discutir 

vários temas, por exemplo, evitar a atividade sexual 

precoce. 

Projeto VIVER MELHOR 

Resultados esperados Aumentar os conhecimentos para a diminuição de 

os riscos 

Produtos esperados Programa de exercícios dinâmicos sobre educação 
sexual e reprodutiva, e métodos anticoncepcionais, 
para levar uma vida saudável. 

Recursos necessários Estrutural: Profissional de saúde capacitado para 

acompanhar as atividades   

Cognitivo: Oferecer informação sobre o tema. 

Financeiro: Uso de recursos audiovisuais, folhetos 

para adolescentes. 

Político: Ativistas da comunidade com 

responsabilidade social, professores.  

Recursos críticos Estrutural: Disponibilização de espaço para reuniões 

a cada encontro  

Cognitivo: Oferecer informação sobre o tema. 

Financeiro: Uso de recursos audiovisuais, folhetos 

para adolescentes. 

Político: Adesão do gestor local 

Controle dos recursos Associações de bairro 
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Fonte:Autor,2017. 

 

críticos  

Ações estratégicas Não precisa 

Prazo Em um ano 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Técnica de enfermagem  

Processo de 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Técnica de enfermagem 

Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema 

“Falta de informação a respeito dos métodos anticonceptivos”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Tijuco, 

do município de Esmeraldas, Estado de minas Gerais. 

Nó crítico 3 Falta de informação a respeito dos métodos anticonceptivos 

Operação 

(operações) 
Manter os adolescentes mais informados sobre os riscos, 

como evitar a gravidez, consequências desfavoráveis e 

futuras para mãe e criança. 

Projeto SABER 
 

Resultados 

esperados 

Incrementar o nível de conhecimentos dos adolescentes 
sobre a importância de uso de métodos anticonceptivos. 
Incrementar nas consultas para adolescentes na UBS por 
parte da enfermeira e médicos. 

Produtos 

esperados 

Avaliação do nível de informação da adolescente de risco  
 
Campanhas educativas na rádio local. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Organizar a agenda de realização de atividades e 
consultas para as adolescentes; Iniciar atividades grupais 
por meio de palestras, reunião. 

Cognitivo: Ofertar conhecimentos simples, de fácil 

compreensão. 

Financeiro: Distribuição de folhetos de saúde, filmes 

educativos. 

Político: Participação social 

Recursos críticos Estrutural: Organizar a agenda de realização de atividades e 
consultas para as adolescentes; Iniciar atividades grupais 
por meio de palestras, reunião. 

Cognitivo: Ofertar conhecimentos simples, de fácil 

compreensão. 

Financeiro: Distribuição de folhetos de saúde, filmes 
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Fonte: Autor, 2017. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

educativos. 

Político: 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria de Saúde  
 
Secretaria de Educação 

Ações 
estratégicas 

Não precisa 

Prazo De 3 meses a 6 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Enfermeira responsável da UBS Tijuco 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Enfermeira responsável da UBS Tijuco 



42 
 

  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        A elaboração deste trabalho permitiu um melhor conhecimento da 

realidade dos pacientes que são acompanhados pela Equipe de Saúde da 

Família de Tijuco, município Esmeraldas onde foi ressaltada como principal 

problema a gravidez na adolescência. 

Foi proposto um plano de ação tendo como ponto de partida a análise 

dos principais problemas da comunidade, com a ajuda da equipe da saúde da 

família, visando o desenvolvimento do projeto de intervenção, tendo como 

prioridade a promoção da saúde e o enfoque preventivo dirigido à saúde dos 

adolescentes da comunidade de Tijuco. Considera-se de grande importância 

manter a avaliação e o monitoramento das ações elaboradas a fim de se 

alcançar os resultados esperados, especialmente o de diminuir a incidência da 

gravidez na adolescência. 

A construção do plano de ação juntamente com a equipe 

multiprofissional é de grande aprendizagem pessoal e favorece o crescimento 

do trabalho em equipe, pois através do diagnóstico situacional e da 

identificação dos problemas foi possível perceber a importância do 

planejamento permitindo garantir uma melhor qualidade de vida dos pacientes. 

Pode-se dizer que essa experiência acrescenta ao vínculo entre o 

paciente e a equipe de saúde garantindo ótimas experiências dando 

cumprimento aos princípios do SUS.  
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