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RESUMO 

 

A gravidez na adolescência é uma realidade crescente no Brasil e que pode ser 
considerada como uma problemática de grandes proporções em nossa 
sociedade. Através do Diagnóstico Situacional da Estratégia de Saúde da 
Família Rural, em Ouro Verde de Minas, observou-se, dentre outros problemas 
levantados, o grande número de gestantes adolescentes. Frente a essa 
realidade, o objetivo desse estudo foi propor um plano de intervenção para 
prevenção da gravidez na adolescência com ações educativas para os 
adolescentes através dos programas de saúde que envolvem educação sexual, 
métodos anticonceptivos e planejamento familiar. Esse plano de intervenção foi 
elaborado seguindo os passos do Planejamento Estratégico Situacional e tendo 
em vista os nós críticos identificados pelo método de estimativa rápida do 
mesmo. Para cada um dos nós críticos foi apresentado um projeto, com definição 
de resultados e produtos esperados, recursos necessários, recursos críticos, 
ações estratégicas, prazos, acompanhamento, avaliação e viabilidade desse 
projeto, além de definidos os responsáveis por gerenciá-lo. As ações buscaram 
acolher os adolescentes e suas necessidades, promovendo uma melhor 
qualidade de vida para todos. Para embasamento teórico, utilizou-se a revisão 
de literatura narrativa, sendo o levantamento bibliográfico sobre a adolescência 
e os fatores de risco para a gravidez nesta fase da vida.  
 

Palavras-chave: Gravidez na Adolescência. Promoção da Saúde. Educação 
Sexual. Atenção Primária à Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 ABSTRACT 

 

Teenage pregnancy is an increasing reality in Brazil which can be regarded as a 
problem of major proportions in our society. Summary Through Situational 
Diagnosis of the Family health strategy, in Ouro Verde de Minas, among others 
problems, it was observed a large number of pregnant teenagers. Thinking of 
that, the aim of this study was to propose a plan of intervention, education 
activities with young people through health programs involving sex education, 
contraception a family planning. That plan of intervention was elaborated 
following the footsteps of Situational Strategic Planning, in view of the critical 
nodes identified by his quick estimate method. For each one of critical nodes was 
presented a project, definite results and products expected, necessary resources, 
critical resources, strategic actions, deadlines, monitoring, evaluation and viability 
of that project and responsible people to manage the project. All those actions 
point to better receive the teenagers and their needs, promoting a better quality 
of life for all. As theoretical background was used the narrative literature review 
and literature on adolescence and the risk factors for pregnancy at this stage of 
life.  
 

Keywords: Pregnancy in Adolescence. Health Promotion. Sex Education. 
Primary Health Care.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Ouro Verde de Minas é um município interiorano localizado no nordeste de Minas 

Gerais, na região conhecida como intersecção entre o Vale do Jequitinhonha e 

o Vale do Mucuri, a 505 km da capital mineira, Belo Horizonte. O topônimo 

originou-se da grande produção cafeeira considerada como o “ouro verde” do 

município, na época de sua fundação, em dezembro de 1962. O município possui 

cerca de 6.016 habitantes e faz divisa com outras cidades de pequeno porte 

como Ataléia, São José do Divino e Frei Gaspar, sendo Teófilo Otoni a maior 

cidade dos arredores, localizada a 51 km de Ouro Verde de Minas (IBGE, 2010).  

 

A população ouroverdense é, em sua maioria, moradora da zona rural (3.629 

habitantes). Na sede residem aproximadamente 2.387 pessoas. Da população 

total, 1.263 habitantes constam como analfabetos, apesar de o município contar 

com 14 escolas de ensino fundamental, algumas localizadas na zona rural e uma 

escola de ensino médio na sede. Não há escolas de nível técnico e superior. O 

município conta com duas creches municipais localizadas no centro da cidade. 

Ouro Verde de Minas apresenta 64,1% de seus domicílios com saneamento 

básico adequado, 70,8% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 8,6% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada, o que indica presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio 

(IBGE, 2010). 

 

Entre as principais atividades econômicas desenvolvidas em Ouro Verde estão 

a produção de lavouras, horticultura, agricultura, pesca e floricultura. Entre os 

principais ramos informais destacam-se a produção de farinha, queijos, geleias, 

salgados, biscoitos, bebidas alcoólicas e linguiça caseira (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OURO VERDE DE MINAS, 2015) 

 

Nas últimas duas décadas a população de Ouro Verde de Minas vem diminuindo, 

o que ocorre devido ao êxodo dos mais jovens às metrópoles como São Paulo e 
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Belo Horizonte, principalmente, em busca de melhores oportunidades de estudo 

e trabalho (PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DE MINAS, 2015).  

 

Os moradores conservam hábitos e costumes próprios da população rural 

brasileira e gostam de comemorar as festas religiosas. Uma festa em particular 

é comemorada anualmente, em junho, a “Festa do Ouroverdense Ausente”, que 

reúne pessoas de dentro e fora da cidade e ainda traz à Ouro Verde de Minas 

aqueles que são naturais, mas vivem em outras localidades (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OURO VERDE DE MINAS, 2015).  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Ouro Verde de Minas conta com uma Unidade Mista de Saúde (UMS) 

denominada Fundador Carlos Martins de Freitas, aberta 24 horas, ponto de 

atendimento para as urgências e emergências. Durante a semana nesta unidade 

não há médico plantonista, portanto, os atendimentos diários são realizados 

pelos próprios médicos dos postos de saúde. À noite, na unidade ficam de 

plantão dois técnicos de enfermagem e um enfermeiro, que faz a triagem dos 

atendimentos e encaminha os casos graves à cidade de Teófilo Otoni. A UMS 

abriga a sede da equipe de Saúde da Família (eSF) da zona rural, e se localiza 

na rua Mantena número 14, centro de Ouro Verde de Minas.  

 

Por não possuir hospital, o município encaminha os pacientes que precisam de 

internação hospitalar para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Teófilo 

Otoni. Caso necessário, a UPA redireciona esses pacientes para as unidades 

hospitalares Raimundo Gobira, Bom Samaritano ou Hospital Santa Rosália, 

todos em Teófilo Otoni.  

 

O município possui um Laboratório de Análises Clínicas, serviço de fisioterapia 

preventiva e de reabilitação de baixa complexidade e assistência farmacêutica 

com a “Rede Farmácia de Minas”, programa que dá acesso a medicamentos 

básicos da rede do Sistema Único de Saúde (SUS).  
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O modelo de Atenção à Saúde predominante no município é o da atenção 

primária ou básica, onde estão organizadas três equipes da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), sendo duas para os moradores da zona urbana e outra, maior, 

que é referência para a zona rural, todas com sede no centro da cidade. 

 

1.3  Aspectos da comunidade 

 

Como já mencionado, a população da zona rural é maioria entre os habitantes 

do município de Ouro Verde de Minas, são cerca de 3.629 habitantes, divididos 

entre pequenas comunidades, dentre estas, inclusive, uma comunidade 

quilombola, com população majoritariamente negra. Práticas comuns à vida 

campesina, como o manejo da terra e a criação de animais são inerentes a estas 

comunidades, que se sustentam, basicamente, do produto de suas terras e 

vendem o excedente no mercado municipal da cidade, que tem seu pico de 

movimento aos sábados.   

  

As condições de saneamento e moradia dos cerca de 859 domicílios 

cadastrados na zona rural carecem de muitas melhorias. Atualmente, apenas 

389 desses domicílios têm água filtrada, cinco realizam cloração de suas águas 

e 40 a utilizam fervida. Outros 257 domicílios não contam com nenhum tipo de 

tratamento das águas usadas para consumo domiciliar. A maior parte do lixo 

acumulado é queimado ou enterrado (620 lares adotam essas práticas), cerca 

de 15 domicílios mantém o lixo a céu aberto e apenas dois realizam coleta 

regular; o restante (222) não prestou informações acerca da coleta de lixo. A 

energia elétrica está disponível em 771 domicílios e ausente em 11 casas. Não 

há creches nem escolas de ensino médio na comunidade (OURO VERDE DE 

MINAS, 2019).   

 

1.4  A Unidade Básica de Saúde Fundador Carlos Martins de Freitas 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Fundador Carlos Martins de Freitas atende à 

população da zona rural, uma área com aproximadamente 3.630 pessoas, 

destas, 2.476 estão cadastradas na UBS em questão que, por ter sua sede 

localizada no centro da cidade, torna-se muito longe para a maioria da população 
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da zona rural. Alguns moradores precisam viajar 18 km para ter acesso ao 

atendimento. Mesmo assim, a população é frequentadora assídua da ESF, que 

na maioria das vezes atende mais sob demanda espontânea que sob 

agendamento. 

 

A ESF da zona rural está instalada na UMS. Na mesma unidade funciona 

também uma das ESF da zona urbana. A infraestrutura é boa, mas devido ao 

fluxo diário intenso, o prédio se torna pequeno, faltam salas para reuniões e para 

os encontros de grupos operativos de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 

Diabetes Mellitus (DM), por exemplo. Outro problema é que não é possível 

realizar o acolhimento de maneira eficaz, já que não há salas separadas para a 

escuta inicial dos pacientes. As enfermeiras de ambas as eSF e a enfermeira 

plantonista da UMS dividem a mesma sala, o que gera tumulto e uma escuta 

inicial deficiente. A área da recepção é pequena, muitos pacientes precisavam 

aguardar o atendimento em pé e não há espaço para um acolhimento adequado. 

Devido ao grande movimento, a equipe sente-se pressionada a atender num 

esquema de demanda espontânea, havendo poucas consultas programadas. De 

fato, há uma resistência, tanto da equipe quanto da gestão, para o 

estabelecimento de um número maior de agendamentos. A falta de um médico 

plantonista na UMS que funciona 24 horas, torna a situação ainda mais 

complicada, tendo em vista que os médicos da ESF precisam parar os 

atendimentos de âmbito da atenção primária para atender os casos de urgências 

e emergências.   

 

A Unidade, atualmente, está equipada com mesa ginecológica, glicosímetro, 

nebulizador, aparelho para a realização de eletrocardiogramas e material para 

curativo, mas falta instrumental adequado para pequenas cirurgias. A sala de 

vacinação do município também se localiza na UMS.  

 

1.5  A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Fundador Carlos 

Martins de Freitas 

 

A equipe se divide no cuidado das 694 famílias cadastradas. É composta por: 
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uma enfermeira; um dentista; uma médica; dois técnicos de enfermagem e oito 

agentes comunitários de saúde (ACS). 

 

Há uma relação cordial de trabalho entre a equipe, que tenta sempre atender à 

demanda da população. A equipe de ACS, no entanto, enfrenta, diariamente, 

dificuldades de acesso às comunidades que precisam ser visitadas e, mesmo 

assim, procuram fazê-lo de maneira eficiente.  

 

Por questões políticas, típicas de cidades interioranas, algumas áreas que já 

pertenceriam a municípios vizinhos e que não estão cadastradas oficialmente na 

ESF da zona rural de Ouro Verde de Minas realizam seus atendimentos na 

mesma.  

 

1.6  O funcionamento da Unidade de Saúde da Zona Rural 

  

A Unidade de Saúde funciona das 7:00 horas às 17:00 horas, de segunda a 

sexta-feira, no período de 11:00 horas às 13:00 horas, há o intervalo do almoço, 

sem atendimentos. 

 

Ao chegar à UBS, o paciente e seu acompanhante são atendidos pela 

recepcionista da unidade, que confere seus dados cadastrais, separa o envelope 

com o prontuário do paciente e o encaminha à triagem. Devido ao volume de 

atendimentos, é comum que o paciente tenha que esperar alguns minutos para 

ir à sala da triagem. Na mesma, o paciente será atendido, inicialmente, por um 

técnico de enfermagem, que aferirá sua pressão arterial, peso, altura e 

temperatura, em seguida, a enfermeira da unidade fará uma breve anamnese, 

relatando em ficha de atendimento o motivo da consulta. É através dessa triagem 

que a enfermeira estabelece a ordem dos atendimentos, priorizando os casos 

mais urgentes e levando em consideração os agendamentos. O atendimento 

médico obedecerá à ordem estabelecida pela triagem.  

 

Pacientes que comparecem à unidade para administração de medicações e 

troca de curativos são atendidos pela equipe da enfermagem após a triagem. O 
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posto de vacinação do município está instalado na unidade e segue o horário de 

funcionamento da mesma.  

 

Uma vez ao mês, a médica e a enfermeira da unidade deslocam-se para uma 

localidade rural chamada Canaã, há cerca de 20 km do centro de Ouro Verde de 

Minas, ali são realizados atendimentos médicos durante todo o dia. O projeto de 

atender a essa comunidade uma vez ao mês surgiu pela dificuldade da 

população em ter acesso à sede da eSF, a estrada sem asfalto é muito ruim e 

os taxistas cobram valores exorbitantes para realizarem o trajeto. O próximo 

passo é associar atendimentos odontológicos ao projeto.     

 

1.7  O dia a dia da equipe da Zona Rural 

  

A agenda da equipe de saúde da zona rural está ocupada em sua maior parte 

pela demanda espontânea diária. Em janeiro de 2020 iniciou-se uma mudança 

em relação a isso, na tentativa de implantar os agendamentos para consultas 

programadas, o que não tem sido muito bem aceito pela população. Nas 

segundas-feiras os atendimentos ocorrem na parte da manhã, baseados na 

demanda espontânea. No período da tarde são atendidos pacientes hipertensos 

e diabéticos, que fazem parte de um programa estadual para acompanhamento 

dessas condições de saúde. Nas terças de manhã, ocorre o atendimento com 

demanda espontânea e agendamentos. No período da tarde a médica e a 

enfermeira realizam visitas domiciliares, acompanhadas pelo ACS da área. 

Normalmente, são visitadas cinco famílias por turno. Na quarta de manhã é dia 

de pré-natal, ocorrendo atendimento à tarde (demanda espontânea e consultas 

programadas). Na quinta ocorre atendimento de demanda espontânea, 

agendamentos e puericultura. Na sexta feira são realizados os exames 

preventivos (PCCU) e controle do câncer de mama. Durante toda a semana são 

realizadas consultas de saúde bucal e vacinação na própria unidade de saúde. 

 

Os ACS e a enfermeira da unidade têm uma reunião quinzenal, às sextas-feiras, 

quando relatam os problemas dos últimos dias e fazem agendamento para as 

consultas domiciliares e para os exames preventivos. Nestas reuniões são 
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avaliadas as atividades que foram realizadas nas últimas semanas e busca-se 

uma troca de experiências. 

 

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

passo) 

 

Dentre os vários agravos de saúde enfrentados no município destacam-se 

problemas que atingem, principalmente, as pessoas de baixa renda, como: 

desnutrição, doenças infecciosas e parasitárias, doenças respiratórias, 

tuberculose e esquistossomose. Identificam-se também patologias que afetam 

todas as classes sociais, como as doenças do aparelho circulatório, doenças 

relacionadas à cárie dental, doenças de autocontrole como HAS e DM, bem 

como doenças relacionadas ao aparelho osteoarticular como lombalgias, 

lombociatalgias, osteoartroses, osteoporose, etc. associadas, principalmente, ao 

trabalho braçal na lavoura.  

 

Em relação ao processo de trabalho, após avaliação, pesquisa, busca ativa por 

dados e discussão em equipe podemos concluir que os principais problemas 

enfrentados no dia a dia são descritos em seguida.  

Distância entre as localidades da zona rural e a sede da eSF, somada à 

dificuldade de acesso pelos ACS a determinadas áreas, devido, principalmente, 

à condição das estradas não asfaltadas. 

Inatividade dos grupos operativos de HAS e DM. 

Falta de material para a realização de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais na 

UBS. 

Agendamento insuficiente para visitação domiciliar, a demanda é maior que as 

vagas semanais disponíveis.  

Falta de sede própria, o que dificulta e tumultua o funcionamento da eSF e torna 

ineficiente o acolhimento. 

Comparecimento da minoria da equipe às reuniões de planejamento. 

Aumento do número de adolescentes grávidas. 

Aumento do número de pacientes com esquistossomose. 
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1.9  Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Os principais problemas identificados no processo de trabalho na eSF da Zona 

Rural foram analisados pela equipe com o intuito de estabelecer uma ordem de 

prioridade para o seu enfrentamento (Quadro 1). Diante dos problemas 

prioritários, selecionamos como ponto de partida deste trabalho o aumento do 

número de adolescentes grávidas, tendo em vista suas nuances e complicações.  

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Zona Rural, Unidade 

Básica de Saúde Fundador Carlos Martins de Freitas, município de Ouro Verde 

de Minas, estado de Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Aumento do número de 
adolescentes grávidas 

Alta  7 Parcial 1 

Aumento do número de 
pacientes com 
esquistossomose 

Alta  5 Parcial  2 

Inatividade dos grupos 
operativos de HAS e DM 

Alta 3 Parcial 3 

Falta de material para a 
realização de 
procedimentos cirúrgicos 
ambulatoriais na UBS 

Alta 3 Parcial 4 

Comparecimento da minoria 
da equipe às reuniões de 
planejamento 

Alta 3 Parcial 5 

Falta de sede própria, o que 
dificulta e tumultua o 
funcionamento da ESF e 
torna ineficiente o 
acolhimento 

Alta 3 Fora 6 

Agendamento insuficiente 
para visitação domiciliar 
diante da demanda 

Alta 3 Parcial 7 

Distância entre as 
localidades da zona rural e a 
sede do ESF + dificuldade 
de acesso 

Alta 3 Fora 8 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

*Alta, média ou baixa; **Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados; ***Total, parcial 

ou fora; ****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA  
 

O aumento do número de adolescentes grávidas vem associado a graves 

implicações biológicas, econômicas, familiares e sociais, que tornam esse 

quadro um problema de saúde pública em nosso país. O índice de gravidez no 

Brasil, nessa fase entre a infância e a vida adulta, tem chamado a atenção, tendo 

havido um aumento significativo de adolescentes grávidas de 1996 a 2007. Em 

1996, de todos os casos registrados de gestação, 6,9% eram de adolescentes, 

sendo que no ano de 2000, foram registrados 689 mil partos em adolescentes 

(um total de 30% de todos os partos realizados naquele ano). Anualmente, são 

realizados aproximadamente 700 mil partos em adolescentes, no Brasil, desse 

total, 1,3% são em jovens de 10 a 14 anos (OLIVEIRA et al, 2009). 

 

A gravidez na adolescência é considerada um problema de saúde pública que 

leva a grandes gastos econômicos, gastos com a saúde, interrupção nos 

estudos, bem como complicações na gravidez que podem acarretar problemas 

tanto para a mãe quanto para o bebê (RIBEIRO et. al, 2016). Portanto, é uma 

situação delicada e que exige cuidados específicos, além dos problemas de 

ordem social, política e psicológica que acarreta.  

 

Diante da relevância do tema e da constatação, por meio de um diagnóstico 

situacional, do aumento de gestações não planejadas na adolescência em nossa 

área de abrangência, faz-se necessário a implantação de um projeto eficiente de 

planejamento familiar e educação sexual, que envolva a sociedade, a área da 

saúde e as esferas educacional e familiar, levando aos adolescentes 

informações práticas e objetivas que lhes permitam desenvolver uma postura 

responsável e consciente diante de sua sexualidade. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção para a prevenção de gravidez na adolescência 

na ESF Rural de Ouro Verde de Minas, Minas Gerais. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Aumentar o nível de informação da eSF e da comunidade, aprimorando e 

consolidando conhecimentos em relação à sexualidade na adolescência e 

prevenção às gestações precoces e indesejadas. 

 

Implementar a formação de um grupo operativo destinado aos adolescentes da 

área de abrangência da ESF Rural, com enfoque principal na sexualidade, 

métodos anticonceptivos e prevenção da gravidez na adolescência. 

 

Organizar a estrutura do serviço para melhorar o atendimento às gestantes 

adolescentes promovendo acolhimento e atendendo às suas demandas 

específicas. 

 

Promover o planejamento familiar.  
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4 METODOLOGIA  

 

Para a realização deste trabalho, inicialmente foi realizado o Planejamento 

Estratégico Situacional (PES), que se baseia no método de estimativa rápida, 

um modo de se obter informações sobre um conjunto de problemas e dos 

potenciais recursos para seu enfrentamento, num curto período de tempo e sem 

altos gastos, o que constitui importante técnica para apoiar um processo de 

planejamento participativo (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).   

 

O objetivo do PES é envolver a população na identificação das suas 

necessidades e problemas e também os atores sociais - autoridades municipais, 

organizações governamentais e não governamentais, e outros atores e 

instâncias que controlam recursos para o enfrentamento dos problemas. Os 

princípios que apoiam a estimativa rápida são: coletar somente os dados 

pertinentes e necessários; obter informações que possam refletir as condições e 

as especificidades locais e envolver a população na realização da estimativa 

rápida. Os dados levantados por meio deste método são coletados em três 

fontes principais: nos registros escritos existentes ou fontes secundárias; em 

entrevistas com informantes-chaves, utilizando roteiros ou questionários curtos 

e; na observação ativa da área (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018).   

 

Para conhecimento do perfil da população e identificação de suas demandas e 

problemas foi de fundamental importância consultar os dados coletados na 

própria ESF Rural de Ouro Verde de Minas, Minas Gerais, bem como na 

secretaria de saúde do município. Como fontes primárias de informação foram 

utilizados dados dos prontuários das gestantes menores de 18 anos, contendo 

registros das consultas de acolhimento e acompanhamento pré-natal das 

mesmas, no período de fevereiro a novembro de 2019. Outros dados foram 

coletados durante as reuniões com os demais componentes da eSF e também 

em conversas cotidianas. Demais fontes incluíram registros do e-SUS Atenção 

Primária à Saúde (e-SUS APS) e relatórios da Vigilância Epidemiológica. Ainda 

durante o diagnóstico situacional os ACS conversaram com líderes comunitários, 

considerados informantes-chave, que expressaram questões socioculturais 
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pertinentes à comunidade e à relação desta com as gestantes adolescentes, 

além de opinarem sobre medidas que poderiam ser eficazes para prevenir a 

situação.  

 

Realizou-se, também, uma pesquisa bibliográfica na base de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), além de 

consultas a sites do Ministério da Saúde, teses e dissertações de mestrado. 

Como descritores de busca foram utilizados: gravidez na adolescência, 

promoção da saúde, educação sexual, Atenção Primária à Saúde.   

 

Ao final, foi formulada uma proposta de intervenção para prevenção da gravidez 

na adolescência na área de abrangência da eSF Rural de Ouro Verde de Minas.     
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

5.1 Adolescência e gravidez 

  

A palavra “adolescência” é originada do latim ad = “para” e olescere = “crescer e 

significa, literalmente, “crescer para”, o que nos remete a fase da vida que 

antecede o amadurecimento físico e emocional 1.  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a adolescência como a fase 

do ciclo de vida situada entre os 10 e 20 anos, podendo ser subdividida em 

adolescência inicial, entre 10 e 14 anos e adolescência final, dos 15 aos 20 anos 

de idade. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, sob a lei N°.8.069/90, 

considera a adolescência como o período que vai dos 12 aos 18 anos. Seja em 

uma ou outra definição a adolescência se enquadra como uma fase da vida 

considerada como transição entre a infância e a idade adulta (OMS, 2009; 

BRASIL, 1990).  

 

As mudanças rápidas nos processos de desenvolvimento humano durante esse 

período exigem adaptações constantes do indivíduo e dos contextos nos quais 

ele se insere. Estes ajustes são decisivos para a saúde física e emocional do 

adolescente, sua família e a comunidade da qual faz parte, e tem implicações 

para os estágios subsequentes do curso de sua vida. O período de mudanças 

significativas entre a transição da criança para a fase adulta se associa a 

questões físicas e comportamentais, sendo essa transição diferente de 

puberdade, em que os indivíduos passam por alterações hormonais (SENNA; 

DESSEN, 2015; FURTADO, 2020). 

 

O adolescente é, como esclarece Ferreira (2017), um sujeito histórico e de 

direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas vivencia, constrói e 

reconstrói sua identidade pessoal e coletiva, em busca de identidade, com 

necessidade de fazer parte de um grupo, com a busca pelo pertencimento e 

desenvolvimento de amizades que lhe deem a sensação de fazer parte de 

                                            
1 significados.com.br/adolescência. Acesso em 18 nov 2019. 
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interesses comuns, de grupos sociais, da sociedade; ser humano sensível, 

inseguro, passando por significativas transformações biológicas, produzindo 

cultura. 

 

Nas últimas décadas, o Brasil apresentou importantes mudanças demográficas, 

como a queda da mortalidade infantil e das taxas de fecundidade, movimentos 

de migração e urbanização, aumento da expectativa de vida, etc. Essas 

mudanças afetaram, entre outras áreas, o ritmo de crescimento da população 

adolescente e jovem, desacelerando-o. Mesmo assim, essa faixa etária 

apresenta uma população numerosa, um total de 51.429.397 pessoas – 30,3% 

da população brasileira, sendo 35.287.882 adolescentes de 10 a 19 anos e 

16.141.515 jovens com idades entre 15 e 24 anos, segundo o censo de 2002. 

Esses números classificam essa geração como a mais numerosa em toda a 

história do Brasil. Os dados indicam, ainda, a fecundidade das mulheres nessa 

faixa etária como a que mais tem contribuído para o nível geral prevalecente no 

país (BRASIL, 2010). 

 

À adolescência são inerentes alterações físicas, psíquicas e sociais, uma 

maturação no nível do intelecto onde o adolescente procura entender quem é e 

qual o seu papel na sociedade. No que diz respeito às mudanças físicas, 

percebe-se estarem entrelaçadas às transformações biológicas, pautadas por 

alterações hormonais que marcam o amadurecimento do sistema reprodutivo. 

Nessa perspectiva, evidencia-se o surgimento da sexualidade na adolescência. 

Para os adolescentes a dimensão da sexualidade é vista como um campo de 

descobertas, experimentações e uma forma de testarem e viverem a liberdade. 

De certa forma, buscam nessa dimensão uma afirmação de sua identidade, tanto 

pessoal como política (BRASIL, 2016; MEDEIROS; OLIVEIRA, 2015). 

 

Faial et al. (2019) destacam que o corpo do indivíduo é mais do que a sua 

condição biológica, é o cerne da percepção, ao vivenciar experiências 

inovadoras e reproduzir valores, significações próprias a cada ser. Entre os 

adolescentes, que por natureza têm o ímpeto de buscar novas experiências, 

observa-se o início cada vez mais precoce da atividade sexual, na maior parte 

das vezes movidos pelo prazer momentâneo, ignorando a possibilidade de 
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gravidez e de contaminação e/ou propagação de infecções sexualmente 

transmissíveis.  

 

Gonçalves et al. (2008) atribuem o início da vida sexual dos indivíduos 

adolescentes em menor idade (e que pode levar a uma gravidez indesejada), ao 

fato de estarem em um meio desestruturado, cujo incentivo exercido pela mídia 

possui fundamental destaque. Nesse contexto, a gravidez na adolescência 

apresenta-se como uma situação de risco, na maior parte das vezes, de forma 

indesejada, o que acarreta profundas transformações e pode vir a mudar 

completamente a vida de uma adolescente, tanto física quanto 

psicossocialmente. 

 

No Brasil 26% das jovens engravidam antes de completarem 20 anos. 

Traduzindo esse percentual, “todos os anos, um milhão de brasileiras muito 

jovens, a imensa maioria delas pobres, tornam-se mães ainda mais vulneráveis 

para continuar os estudos e educar os filhos” (DIMENSTEIN, 2005, p. 12).   

 

Estudos já realizados referenciam a maior incidência de complicações durante a 

gestação de adolescentes, tais como abortamento espontâneo, restrição de 

crescimento intrauterino, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro, 

sofrimento fetal intraparto e parto por cesárea. Os autores destacam, ainda, que 

ao optar pelo parto normal observa-se inúmeras referências de maior incidência 

de lesões vaginais e perianais entre adolescentes. Outras complicações 

posteriores são maior número de deiscências de sutura, dificuldade de 

amamentação e aumento significativo do número de depressão pós-parto 

(YAZLLE; FRANCO; MICHELAZZO, 2009). 

 

Referente ao recém-nascido, observam-se maus-tratos, desnutrição e descuidos 

em relação a higiene e acidentes caseiros. Sob a ótica social, os estudos 

concluem que a gravidez na adolescência pode ocasionar repercussões sociais 

negativas, refletindo na evolução pessoal, profissional e familiar, bem como a 

alta taxa de evasão escolar e um retorno à escola que não ocorre nas mesmas 

proporções (LEVANDOWSKI; PICCININI; LOPES, 2008; BRANDÃO; HEIBORN, 

2006).  
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Muitos dos riscos da gestação na adolescência estão vinculados à uma baixa 

adesão ao atendimento pré-natal por parte das adolescentes. As incertezas da 

situação em que se encontram, a quebra de vínculos familiares e sociais e a não 

aceitação dessa nova fase, bem como a falta de entendimento sobre os cuidados 

precoces que deve ter consigo mesma e seu concepto são alguns dos principais 

entraves à essa adesão ao pré-natal (GOLDENBERG; FIGUEIREDO; SILVA, 

2005; QUEIROZ et al, 2014; GRAVENA et al, 2013; VALENTIM, 2018).   

 

As transformações biopsicossociais inerentes à uma gravidez na adolescência, 

na maior parte das vezes, é reconhecida pelos adolescentes como um problema, 

pois veem ameaçados os planos para o futuro, reconhecem não terem condições 

de viverem a adolescência em sua plenitude, tampouco sentem-se aptos para a 

vida adulta (ARAÚJO et al, 2015). 

 

Segundo Araújo et al (2015) os fatores que levam à gestação nos anos iniciais 

da vida reprodutiva são de natureza objetiva e subjetiva, sendo os mais 

elencados: o desconhecimento dos métodos contraceptivos, a dificuldade das 

garotas em negociar o uso do preservativo, ingenuidade, desejo de estabelecer 

uma relação mais estável com o parceiro, forte desejo pela maternidade com 

expectativas de mudanças de “status social”. Vários autores referem, ainda, que 

além do comportamento de risco da adolescente em manter relações sexuais 

sem medidas anticonceptivas, não há planejamento nem proteção às doenças 

sexualmente transmissíveis. A falta de conhecimento e a escassez de programas 

adequados têm sido em grande maioria os responsáveis pelas alarmantes 

estatísticas de gravidez na adolescência (FREITAS, 2001).   

 

Goldemberg, Figueiredo & Silva (2005) ressaltam que a interrupção da 

escolarização e da formação profissional devido a gravidez também é uma das 

consequências da gravidez na adolescência, o que acarreta dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho, perpetuando a tendência à pobreza, com 

consequentes riscos sociais para a mãe e para os seus dependentes.  

 

Estudo recente na América Latina documentou que a maternidade na 

adolescência reduz os anos de escolaridade, as possibilidades de terminar o 
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ensino médio e prosseguir a escolaridade pós-secundários; o fenômeno da 

gravidez na adolescência é um dos acontecimentos que torna os jovens 

brasileiros com menos oportunidades de trabalho e uma condição de vida mais 

digna. Para além dos fatores biológicos, a gravidez na adolescência deve ser 

abordada de modo subjetivo, compreendendo aspectos emocionais e as 

relações sociais na vivência da mulher, suas reflexões sobre o presente e o 

futuro, a serem consideradas na construção do projeto de vida dos adolescentes. 

Portanto, faz-se necessário promover a escuta e o apoio a essas adolescentes 

(SANTOS et al, 2018). 

 

A gestação é um fenômeno fisiológico e deve ser vivenciada em uma atmosfera 

de aceitação e tranquilidade, para que possa se dar de maneira saudável, seja 

física e mentalmente, já que por si só é uma fase de mudanças hormonais e 

transformações biológicas complexas. Uma gravidez durante a adolescência 

vem associada a isso tudo, traz o peso de ser vivenciada em uma fase onde, 

física e emocionalmente, a menina está se reconhecendo como mulher, 

entendendo o seu papel na sociedade, além de estar passando por mudanças 

biológicas e psicossociais. Nesse contexto, a gravidez na adolescência pode 

trazer riscos mais elevados de uma evolução desfavorável. A gestação de risco 

é aquela que ocorre quando existe qualquer doença materna ou condição 

sociobiológica que pode prejudicar a sua boa evolução (LEITE et al, 2014). 

 

5.2 Ações de promoção à saúde no combate à gravidez precoce na Atenção 

Primária em Saúde 

  

Frente aos índices crescentes de gravidez na adolescência identificados no 

Brasil é necessário repensar as políticas de combate a essa situação, e quais 

esferas devem ser envolvidas.   

 

Conforme Carniel et al (2006) o que precisa ser considerado diz respeito ao tema 

da sexualidade, que está estreitamente vinculado à problemática da gravidez na 

adolescência. Focalizar a questão apenas na gestação e suas consequências é 

perder de vista o contexto dentro do qual a gravidez se produz. Intervenções que 

visem prevenir gravidez na adolescência não devem se restringir a oferecer 
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informações sobre métodos contraceptivos. Mais do que isso, elas devem buscar 

trabalhar junto com os adolescentes os significados e as ansiedades que estão 

envolvidos nos diversos comportamentos da paquera, iniciação sexual e de vida 

sexual ativa. Assim, as práticas contraceptivas passarão a ser percebidas cada 

vez mais como algo positivo e natural, como também a vivência da própria 

sexualidade. Da mesma forma, os significados e possíveis consequências de 

uma gravidez e da maternidade devem ser discutidos, incluindo aí o papel dos 

homens adolescentes na gestação e na paternidade.  

 

A educação sexual é, portanto, uma ação imprescindível na redução dessas 

vulnerabilidades, e não pode se deter apenas ao enfoque preventivo, mas 

favorecer diálogo com os adolescentes sobre as mudanças corporais da 

puberdade, as questões socioculturais e a relação entre os gêneros, 

fundamentando-se em ações de promoção da saúde (SANTOS et al, 2018). 

 

Considerando a relevância dessa temática, é importante que na busca por 

medidas de promoção à saúde que enfoquem educação sexual e combate à 

gravidez precoce, a unidade de saúde trabalhe junto à comunidade, família e 

escola, para conscientizar tanto as adolescentes, quanto os seus parceiros, da 

relevância de se prepararem de maneira responsável para o início da vida 

sexual. Faz-se necessário, também, educar permanentemente os profissionais 

de saúde que assistem a estes adolescentes e sua comunidade e criar 

estratégias e campanhas educativas que facilitem o acesso aos serviços de 

saúde, aos métodos anticonceptivos, prevenindo agravos à saúde e reincidência 

de gravidez indesejada. Além disso, é importante orientar os pais sobre como 

abordar os temas ligados à sexualidade em seus lares e junto aos seus filhos. 

As ações educativas devem despertar o saber prático das adolescentes (VIEIRA 

et al, 2017).  

 

O meio escolar quanto o familiar deve se responsabilizar em informar e formar 

os adolescentes para que fortaleçam uma visão positiva da própria sexualidade 

e se tornem capazes para tomar suas próprias decisões com maturidade e 

responsabilidade. O ambiente escolar é um dos principais locais de promoção 

da saúde. A educação pode e deve ser usada como instrumento para evitar a 
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gravidez indesejada e as doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes. 

Quando a escola não exerce sua função promotora da saúde sexual e 

reprodutiva, observa-se aumento das chances de se ter uma relação sexual 

desprotegida (BUENO, 2006; SANTOS et al, 2018). 

 

O Ministério da Saúde, por outro lado, considera fundamental o acesso de 

adolescentes e jovens a ações de promoção de saúde, prevenção, atenção a 

agravos e doenças, bem como reabilitação. Entende que para isso é necessário 

levar em consideração a formação e educação permanente dos recursos 

humanos, os equipamentos e insumos, a estrutura física e tudo mais que for 

utilizado para a organização de um serviço de saúde que acolha o adolescente 

em suas necessidades e demandas específicas, oferecendo a ele uma atenção 

integral à saúde (BRASIL, 2005).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Como médica de saúde da família e percebendo no munícipio em que trabalho, 

através do diagnóstico situacional e do diálogo com a equipe, o aumento das 

gestações na adolescência, proponho ações de intervenção que possam ajudar 

a multiplicar saberes e determinar bases fortes para a mudança dessa realidade 

na eSF Rural, no município de Ouro Verde de Minas. 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Aumento no número de 

adolescentes grávidas”, 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 (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo)  

  

A questão mais importante para justificar o grau de relevância do problema 

escolhido é o fato de que, na área de abrangência da UBS Fundador Carlos 

Martins de Freitas, das 18 gestantes que fizeram pré-natal regularmente, no 

período de fevereiro a novembro de 2019, oito eram menores de idade.  

 

Dessas oito gestações referidas, sete não foram programadas, quatro se 

relacionaram sexualmente pela primeira vez, seis eram estudantes e pretendiam 

interromper os estudos após o nascimento dos bebês, nenhuma exercia 

qualquer atividade econômica remunerada, seis delas moravam com seus 

familiares. Todas as gestantes tinham conhecimento sobre algum tipo de método 

anticonceptivo, mas não tinham informações claras sobre como utilizá-los e das 

que tinham, somente uma delas fazia uso de preservativo com regularidade. 

Cinco adolescentes já apresentavam complicações na gravidez, a saber: 

restrição de crescimento intrauterino, diabetes gestacional e nível pressórico 

elevado.   
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O quadro 2 traz informações relevantes sobre essas adolescentes grávidas e 

fatores de riscos constatados pela equipe.  

 

Quadro 2 – Fatores de risco de gravidez em adolescentes na UBS Fundador 

Carlos Martins de Freitas, do município de Ouro Verde de Minas, Minas Gerais, 

fevereiro a novembro, 2019.  

 
Descritores (fatores de risco) 

 
N* 

 
%** 

 

Gestantes menores de 18 anos 8 44,4 

Gestantes de menos de 1,45 metros de altura 3 37,5 

Gestantes obesas  3 37,5 

Gestantes de baixa escolaridade 6 75,0 

Gestantes com intercorrências clínicas atuais 5 62,5 

Gestantes que não haviam tido informações prévias sobre 
sexualidade na adolescência 

6 75,0 

Gestantes que não faziam uso de métodos anticonceptivos antes da 
gestação 

7 87,0 

Gestantes com outros fatores de risco 5 62,5 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

* Valores referentes ao número total de gestantes adolescentes (8) 
** Em relação ao total de gestantes adolescentes da ESF Fundador Carlos Martins de Freitas (8) 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

   

Segundo relatório divulgado pela OMS, em 2017, o Brasil teve 68,4% de bebês 

nascidos de mães adolescentes a cada mil meninas de 15 a 19 anos. Outro 

ponto divulgado pela OMS diz que a América Latina é a única região do mundo 

com uma tendência crescente de gravidez entre adolescentes menores de 15 

anos. Esses dados refletem a realidade de vários munícipios brasileiros, 

especialmente as áreas economicamente mais carentes, como Ouro Verde de 

Minas, Minas Gerais. Nesse município, essa tendência é notória e dentre os 

fatores determinantes para esse aumento de gestantes adolescentes destacam-

se o início precoce da vida sexual, a falta de informações nas escolas e nos 

postos de saúde sobre a sexualidade na adolescência, métodos anticonceptivos 

e os aspectos socioeconômicos e culturais da comunidade.  

 

As principais consequências da gravidez na adolescência nesse município 

repercutem, principalmente na questão educacional, tendo em vista que a maior 

parte dessas adolescentes interrompem seus estudos e muitas não voltam a 
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estudar mesmo após o nascimento ou primeiro ano do bebê. O fato de não 

concluírem a escolarização traz dificuldades para alcançarem a independência 

financeira e profissional, acentuando a pobreza e as desigualdades sociais. 

Outra repercussão se dá na própria saúde, tendo em vista que grande parte 

dessas adolescentes apresentam complicações durante a gravidez, e muitas 

necessitam de encaminhamento ao pré-natal de alto risco.   

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Para a elaboração da proposta de intervenção foi realizado levantamento junto 

à equipe para identificar as principais situações que geram o problema 

identificado. Assim, os nós críticos identificados foram:  

Baixo nível de informação da equipe (educação permanente) e da comunidade 

(educação para saúde). 

Ausência de grupos operativos para a discussão/orientação relacionada à 

educação sexual e uso de métodos anticonceptivos. 

Processo de trabalho da equipe inadequado à atenção aos adolescentes. 

Costumes e estilo de vida (fatores socioeconômicos) que favorecem a gravidez 

precoce. 

 

Diante dos nós críticos relacionados à gravidez na adolescência, é necessário 

que a equipe da ESF desenvolva um trabalho ativo na busca por promover maior 

conhecimento à população de risco e, dessa maneira, promover saúde e prevenir 

complicações decorrentes dessa situação, que implicam desde partos 

prematuros a risco de vida da adolescente. Para tal, seguem análises e 

planejamentos tabulados no item a seguir. 

 

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

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

e gestão (sétimo ao décimo passo).  

 

Os quadros 3 a 6, a seguir descrevem as operações para enfrentar os nós 

críticos, identificam os produtos e resultados esperados para cada operação 

definida, e listam os recursos necessários. 
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Quadro 3 – Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 1” relacionado 

ao problema “Aumento do número de adolescentes grávidas”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família da Zona Rural Fundador Carlos Martins de 

Freitas, do município de Ouro Verde de Minas, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 
Baixo nível de informação da equipe e comunidade 

6º passo. 

Operação  

Aumentar o nível de informação relacionada à sexualidade, gestação 

na adolescência e seus riscos inerentes 

6º passo. Projeto 
“Saber Mais” 

6º passo. 

Resultados 

esperados 

100% dos profissionais da eSF capacitados para orientar a comunidade 

sobre a sexualidade e gravidez na adolescência, bem como sobre o uso 

de métodos anticonceptivos  

100% das escolas de ensino médio da comunidade realizando ações 

educativas e de prevenção à gravidez precoce 

Aumentar o nível de informação da população 

6º passo. 

Produtos 

esperados 

Panfletos educativos; campanhas educativas nas escolas e na ESF com 

a participação da própria equipe e, eventualmente, contando também 

com a participação de psicólogos, médicos ginecologistas, etc; 

distribuição de preservativos. 

6º passo. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: organizar agenda de trabalho 

Cognitivo: conhecimento sobre os riscos da gestação na adolescência. 

Financeiro: para elaborar e imprimir panfletos + recursos audiovisuais 

para promoção de palestras 

Político: mobilização das pessoas envolvidas 

7º passo. 

Viabilidade do 

plano - recursos 

críticos 

Político:  articulação com a secretária de educação 

 

Financeiro: para elaboração de panfletos e para recursos audiovisuais 

8º passo. 

Controle dos 

recursos críticos 

– ações 

estratégicas 

Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde 

Equipe de Saúde da Família da Zona Rural Fundador Carlos Martins de 

Freitas 

Apresentar projeto de promoção de saúde nas secretarias 

9° passo.  

Acompanhamento 

do plano – 

responsáveis e 

prazos 

Responsáveis pela capacitação da eSF: médico e enfermeiro. Início das 

capacitações em 02 meses, reciclagem a cada 06 meses.  

Responsáveis pelas campanhas educativas nas escolas: eSF + 

professores.  Início das capacitações em 04 meses, ciclo de novas 

palestras a cada 06 meses.  

10º passo.  

Gestão do plano: 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Bimestral 

Acompanhamento permanente, após cada atividade. Avaliação geral 

com toda a equipe, se possível com a participação do gestor local, a 

cada 02 meses. A coordenação geral será feita pelo médico da unidade 

e o replanejamento, quando necessário, em ação compartilhada com o 

enfermeiro da equipe.  
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Quadro 4 – Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 2” relacionado 
ao problema “Aumento do número de adolescentes grávidas”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família da Zona Rural Fundador Carlos Martins de 
Freitas, do município de Ouro Verde de Minas, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 
Ausência de grupos operativos direcionados aos adolescentes e para 
discussão e orientação relacionada à educação sexual e uso de 
métodos anticonceptivos.  

6º passo. 
Operação 

Ações em saúde: preparar a equipe para executar ações com 
adolescentes, sendo capaz de orientá-los em relação à sexualidade, 
gravidez precoce e métodos anticonceptivos; 
Ativar um grupo operativo para os adolescentes da área de 
abrangência da ESF Rural 

6º passo. Projeto 
“Cá entre nós” 

6º passo. 
Resultados 
esperados 

Aprimoramento dos conhecimentos da equipe 
Maior alcance das atividades dos profissionais de saúde sobre os 
adolescentes 
Adolescentes se sentirem mais acolhidos e valorizados: criação de 
vínculo entre estes e a eSF 
Adolescentes devidamente orientados sobre o Planejamento Familiar 

6º passo. 
Produtos 
esperados 

Reuniões/ grupos operativos com palestras interativas e psicólogos  
Campanhas educativas na ESF e em seu território   

6º passo. 
Recursos 
necessários 

Estrutural: organizar agenda e local para estabelecimento de grupos 
operativos para adolescentes 
Cognitivo: conhecimento sobre a sexualidade, riscos inerentes à 
gravidez na adolescência e métodos anticonceptivos oferecidos pelo 
SUS 
Financeiro: para elaborar e imprimir panfletos + recursos audiovisuais 
para promoção de palestras 
Político: mobilização das pessoas da equipe de saúde e eventuais 
convidados para as palestras na ESF 

7º passo. 
Viabilidade do 
plano - recursos 
críticos 

Político: articulação com a secretaria de saúde 
Financeiro: para elaborar, imprimir folhetos + recursos audiovisuais 
 

8º passo. 
Controle dos 
recursos críticos 
– ações 
estratégicas 

Secretaria de Saúde 

Equipe de Saúde da Família da Zona Rural Fundador Carlos Martins de 
Freitas 

Apresentar projeto de promoção de saúde à eSF e à secretaria de saúde 

9° passo.  
Acompanhamento 
do plano – 
responsáveis e 
prazos 

Enfermeiro e médico da ESF. Início dos grupos operativos em 02 
meses (após capacitação geral da equipe e preparação de 
infraestrutura adequada). A periodicidade do grupo operativo deverá 
ser mensal.  
 

10º passo.  
Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Mensal 

Acompanhamento permanente, após cada grupo operativo. Avaliação 
geral com toda a equipe e definição, em grupo, dos temas subsequentes 
a serem abordados. A coordenação geral será feita pelo enfermeiro da 
unidade e o replanejamento, quando necessário, em ação 
compartilhada com o médico da equipe. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Aumento do número 

de adolescentes grávidas”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

da Zona Rural Fundador Carlos Martins de Freitas, do município de Ouro Verde de Minas, 

estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 
Processo de trabalho da equipe inadequado à atenção aos 

adolescentes  

 

6º passo. 

Operação 

Organizar a estrutura do serviço para melhorar o atendimento à 

gestante adolescente 

6º passo. Projeto “Humanização no pré-natal da adolescente”  

6º passo. 

Resultados 

esperados 

Melhor acompanhamento pré-natal das adolescentes gestantes:  

agendamento especial para gestantes adolescentes 

Satisfação do usuário por ter um serviço que atende às suas 

necessidades 

6º passo. 

Produtos 

esperados 

Visitas domiciliares (médico, ACS e/ou enfermeiro) às adolescentes 

com alguma complicação / intercorrência durante a gestação 

Atividades mensais de promoção à saúde 

6º passo. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: organizar agenda para atendimento na UBS, bem como para 

as consultas domiciliares periódicas 

Cognitivo: conhecimento sobre os riscos inerentes à gravidez na 

adolescência, complicações e cuidados especiais; adequação de 

referências e contra referências 

Político: mobilização da equipe para acolhimento das gestantes  

Financeiro: para estruturação da UBS 

7º passo. 

Viabilidade do 

plano - recursos 

críticos 

Financeiros: recursos necessários para a estruturação do serviço 

 

Político: articulação entre os setores de saúde 

8º passo. 

Controle dos 

recursos críticos 

– ações 

estratégicas 

Secretaria de Saúde e eSF  

Apresentar projeto à Secretaria de Saúde 

9° passo.  

Acompanhamento 

do plano – 

responsáveis e 

prazos 

Enfermeiro, médico e coordenador das ESF do município 

 

Prazo: 2 meses 

10º passo.  

Gestão do plano: 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Acompanhamento permanente. Reuniões bimestrais com toda a equipe 

para avaliação do trabalho prestado, levantamento de demandas 

imediatas e de um feedback da comunidade. A coordenação geral e o 

replanejamento de atividades deverão ser realizados pelo médico e 

enfermeiro da unidade.  
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Aumento do número 

de adolescentes grávidas”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

da Zona Rural Fundador Carlos Martins de Freitas, do município de Ouro Verde de Minas, 

estado de Minas Gerais 

Nó crítico 4 
Costumes e estilo de vida (fatores socioeconômicos) que 
favorecem a gravidez precoce 

6º passo.  

Operação 

Promover o planejamento familiar; reforçar as vantagens de 
explorar a sexualidade (e o corpo) no momento certo e de forma 
responsável; ampliar a comunicação entre o adolescente e sua 
família. 

6º passo. Projeto 
“Saúde na hora” 

6º passo.  

Resultados esperados 

Diminuir o número de gravidez indesejada 

Aumentar a oferta das medicações anticoncepcionais e apresentar 

outros métodos disponíveis pelo SUS 

Enfatizar o uso de preservativo para a prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis 

Promover o diálogo familiar 

6º passo.  

Produtos esperados 

Elaboração de um planejamento familiar que atenda a cada 

paciente em sua individualidade 

Palestras educativas na UBS 

6º passo.  

Recursos necessários 

Organizacional: organizar agenda, priorizando, entre outros grupos 

etários, a demanda dos pacientes adolescentes; programar 

palestras educativas para pais e filhos na UBS 

Financeiro: protocolos para aquisição de novo métodos e/ou 

medicações preventivas; panfletos educativos  

Político: aumentar a oferta de consultas das adolescentes ao 

ginecologista; aumentar a oferta de preservativos na unidade 

7º passo. Viabilidade 

do plano - recursos 

críticos 

Financeiro: protocolos para aquisição de novo métodos e/ou 
medicações preventivas; panfletos educativos. 
 
Político: aumentar a oferta de consulta com especialista, neste 
caso, ginecologista  

8º passo. Controle dos 
recursos críticos – 
ações estratégicas 

Secretaria de Saúde e eSF 

Apresentação do projeto à eSF e Secretaria de Saúde 

9° passo.  
Acompanhamento do 
plano – responsáveis 
e prazos 

Enfermeiro, médico e coordenador das ESF do município 

02 meses para início das atividades 

10º passo.  Gestão do 
plano: monitoramento 
e avaliação das ações 

Acompanhamento permanente. Avaliação geral com toda a equipe 
mensalmente e, se possível, com a participação do gestor local, a 
cada 02 meses. A coordenação geral será feita pela enfermeira da 
unidade e o coordenador das ESF do município; o replanejamento, 
quando necessário, em ação compartilhada com o médico da 
unidade.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A elaboração do diagnóstico situacional da ESF Fundador Carlos Martins de 

Freitas abriu-nos as portas para o reconhecimento de diversas facetas da 

realidade das afecções em nossa eSF da zona rural. Entre elas, o aumento do 

número de adolescentes gestantes.  

 

Seja devido à falta de informações sobre como prevenir uma gravidez, que na 

maioria das vezes é indesejada, seja pela comunicação deficiente com os pais, 

ou a falta de uma educação sexual adequada, o número de gestantes grávidas 

tem aumentado nos últimos anos. Tal situação evidencia a necessidade de pôr 

em prática o plano de intervenção que visa prevenir novos casos, tendo em vista 

as várias consequências desfavoráveis físicas, psíquicas e sociais que podem 

acompanhar uma situação como essa. Portanto, entende-se ser necessário 

informar, orientar, habilitar e, quando preciso, reabilitar os adolescentes em 

nossa área de abrangência. 

 

Nesse contexto, percebe-se a necessidade de direcionar a equipe da ESF para 

a intervenção proposta, embasado numa educação sexual aberta e de 

qualidade, baseada, principalmente, na prevenção da gravidez precoce. Para 

isso, faz-se imperativo uma parceria entre equipe de saúde, escola, pais e 

sociedade, numa perspectiva de inovação e transformação social, emocional, 

cultural e física.   
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