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Adolescência e sonhos... 

 

Adolescente 

A alegria de viver, 

O prazer de saber... 

Vida de adolescente 

como uma estrela cadente, 

passa como um foguete 

mas deixa no coração... 

um sentimento crescente! 

Débora Mece 

 

 



RESUMO 

 

A gravidez não planejada na adolescência tem se tornado um problema cada vez 
mais frequente na área de abrangência da equipe do programa saúde da família 
Santana. Com isso, tem impacto negativo na saúde das adolescentes, dos recém-
nascidos, assim como no núcleo familiar destas adolescentes. E os serviços de 
saúde atuam, em grande parte, na assistência curativa, como a oferta de consultas 
pediátricas, atendendo à demanda dos recém-nascidos de mães adolescentes. Este 
trabalho objetivou elaborar uma proposta de intervenção para sistematização do 
atendimento às adolescentes com vistas à diminuição do número de gestações 
indesejadas e não planejadas, na área de abrangência do Programa Saúde da 
Família Santana. A elaboração do plano de intervenção foi embasada na pesquisa 
bibliográfica, na modalidade de revisão narrativa que permitiu identificar a 
necessidade de se desenvolverem ações preventivas, intersetoriais, que 
contemplem o adolescente como protagonista do processo saúde doença e utilizem, 
além de metodologias participativas, novas tecnologias de informação. Também 
seguiu os passos do Planejamento Estratégico Situacional.  Para que seja 
respeitado o direito do adolescente à saúde sexual e reprodutiva e colocado em 
prática o princípio do Sistema Único de Saúde de integralidade, a sistematização da 
assistência aos adolescentes deve ser implementada na atenção básica por meio de 
ações em conjunto com a escola, espaço social imprescindível para a inserção do 
adolescente, da família e da comunidade no processo de educação continuada. A 
capacitação de profissionais da educação, pais ou responsáveis pelos adolescentes, 
no que diz respeito à saúde reprodutiva, sexual e outros temas relevantes para os 
adolescentes é um importante instrumento de melhoria da qualidade da assistência. 
E o contato com o adolescente na escola permite diagnosticar situações de 
vulnerabilidade, risco, e intervir de forma individual e coletiva na saúde destes 
adolescentes. 
 

Palavras-chave: Adolescência. Gravidez na Adolescência. Saúde reprodutiva. 

 

   



ABSTRACT 

 

Unplanned pregnancy in adolescence has become an increasingly frequent problem 
in the area of coverage of the Santana family health team. With this, it has a negative 
impact on the health of adolescents, newborns, as well as on the family nucleus of 
these adolescents. And the health services act, in large part, on curative care, such 
as offering pediatric consultations, meeting the needs of newborns of adolescent 
mothers. This work aimed to elaborate a proposal for intervention to systematize care 
for adolescents with a view to reducing the number of unwanted and unplanned 
pregnancies in the area covered by the Santana Family Health Program. The 
elaboration of the intervention plan was based on bibliographical research, in a 
narrative review modality that allowed the identification of the need to develop 
preventive, intersectoral actions that contemplate adolescents as protagonists of the 
disease health process and use, in addition to participatory methodologies, new 
technologies of information. It also followed the steps of Situational Strategic 
Planning. In order to respect the right of the adolescent to sexual and reproductive 
health and to put into practice the principle of the Unified Health System of integrality, 
the systematization of assistance to adolescents should be implemented in primary 
care through actions in conjunction with the school, space indispensable for the 
insertion of the adolescent, the family and the community in the process of continuing 
education. The training of educational professionals, parents or heads of 
adolescents, regarding reproductive, sexual and other relevant issues for 
adolescents is an important tool for improving the quality of care. And the contact 
with the adolescent in the school allows to diagnose situations of vulnerability, risk, 
and to intervene individually and collectively in the health of these adolescents. 
 
Keywords: Adolescence. Teenage pregnancy. Reproductive health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gravidez indesejada ou não planejada na adolescência, na área de 

abrangência da equipe de Programa de Saúde da Família Santana (PSF Santana) é 

um problema crescente que necessita de intervenção. 

No ano de 2011, o percentual de adolescentes grávidas cadastradas no 

Sistema de Informação do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento 

(SISPRÉ-NATAL) foram de 20.1%, considerando a faixa etária preconizada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) que abrange de 10 a 19 anos de idade, 

inclusive. Este número de adolescentes grávidas é provavelmente maior, pois 

existem as gestantes que procuram a unidade básica para iniciar pré-natal após 16 

semanas de gravidez, por ignorar a importância de iniciá-lo precocemente, por não 

revelar, inicialmente, à família ou companheiro a gestação, não sendo possível o 

cadastro no programa de acompanhamento (PARACATU, 2011). 

Outro motivo de destaque pela baixa ou tardia procura pelo pré-natal, em 

nossa Unidade de Saúde, é que várias gestantes moram na zona rural e torna-se 

difícil seu retorno à área de abrangência para conseguir assistência. Mais 

recentemente tem-se percebido que a gestação em algumas adolescentes gestantes 

resulta em aborto ou nascido morto, sem que ao menos tenha sido cadastrada no 

SISPRÉ-NATAL ou iniciado pré-natal, o que gera subnotificação desses casos no 

programa. Os casos de aborto são notificados por meio do registro na ficha de 

acompanhamento da gestante no SIS pré-natal. Quando essas gestantes não se 

encontram cadastradas no SIS pré-natal, a equipe apenas toma conhecimento do 

fato, não sendo possível notificar o aborto em outro sistema de informação.  

Fator também relevante diz respeito à idade cada vez mais precoce de 

ocorrência de gestação na adolescência, com gestantes de 12 e 13 anos de idade, 

que jamais frequentaram a unidade de saúde para participar de atividades 

preventivas ou de educação em saúde. E não têm a menor noção de como cuidar de 

si durante a gestação, tampouco de um recém-nascido.  

Este número significativo de adolescentes grávidas tem como consequência 

um impacto negativo na saúde dos adolescentes, por não estarem biológica 

psicológica, ou socialmente preparada para gerar e prover um novo ser. Também há 

impacto negativo nas famílias que vivem em situação de pobreza e não têm 
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condições de assistir essa adolescente e seu filho, o que origina conflitos familiares 

e aumenta o ciclo de pobreza na comunidade. Quanto aos serviços de saúde, há 

aumento das internações por complicações obstétricas e neonatais e, na atenção 

básica, maior demanda por consultas médicas pediátricas devido aos problemas 

decorrentes da prematuridade, comum em filhos de mães adolescentes ou 

complicações por doenças preveníveis, consequência da situação de vulnerabilidade 

em que vivem mães adolescentes e seus filhos (BARROS, 2013). 

As causas da gravidez não planejada na adolescência são um conjunto de 

fatores os quais a equipe pode intervir, como a falta de informação e orientação dos 

adolescentes, falta de perspectivas no futuro, sendo mais interessante para a 

adolescente constituir família e sair da situação de conflitos familiares ou pobreza. 

Outra causa identificada é a discriminação de gênero existente principalmente nas 

comunidades mais pobres, onde a menina desde cedo é criada para ser passiva, ter 

função de reprodução, cuidar da família e ceder ao menino, que futuramente será o 

provedor da família e terá o direito de exercer sua sexualidade sem se 

responsabilizar pela reprodução (GALVÃO, 2018).   

O despreparo das famílias, profissionais da educação e saúde em lidar com a 

questão da sexualidade também é uma causa da gravidez na adolescência, pois 

ninguém se responsabiliza pela educação em saúde sexual dos adolescentes, 

supondo que os mesmos já têm informações suficientes para exercer a sexualidade.  

Diante deste quadro, propõe-se elaborar uma proposta de intervenção que 

tenha como objetivo incluir o adolescente como protagonista da educação em saúde 

sexual e reprodutiva, atuar intersetorialmente com o setor de educação, abordar 

outros temas relevantes na adolescência e diminuir o número de gestações na 

adolescência. 

 

1.1 Aspectos gerais do município 
 

Paracatu é um município de Minas Gerais, localizado na Mesorregião 

Noroeste do estado com altitude de 688 m e dista 483 km da capital mineira. Tem 

área total de 8.230 km² na qual estão distribuídos, de acordo com o último censo, 

91.724 habitantes (IBGE, 2016). O IDH-M é calculado em 0,744. 
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Em 20 de outubro de 1798 foi tornado oficialmente município, mas os 

primeiros habitantes datam do ciclo do ouro, em meados de 1550 (IBGE, 2016).   

As principais atividades econômicas são a pecuária, agricultura 

(principalmente a produção de soja, milho e feijão e a criação extensiva de gado 

nelore) e mineração com extração de ouro e zinco. Na pecuária se destaca pela 

industrialização de leite e derivados, produtos comercializados em grande parte do 

país.  

Também destaca-se, no Noroeste Mineiro, pelas instituições de educação, 

tais como instituto federal, faculdades e universidade. 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

A área de abrangência do PSF Santana/Arraial d´Angola é apenas urbana. 

São localizados na área de abrangência da equipe os bairros Santana e Arraial d 

`Angola em sua totalidade, representada por 3277 pessoas. 

Não há na área de abrangência da equipe pontos de atenção em saúde da 

rede privada, mas da rede pública há a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 

onde são desenvolvidos os trabalhos dos agentes de endemias, e realizadas 

sorologias para dengue e leishmaniose e recolhimento e sacrifício de animais 

doentes. 

Na área de abrangência da equipe Santana/Arraial d`Angola, temos três 

escolas, sendo Escola Gente Pequena, da rede municipal, que atende crianças de 4 

e 5 anos, e duas escolas estaduais, sendo, Escola Estadual Dom Serafim Gomes 

Jardim, que atende crianças de 11 a 15 anos e a Escola Estadual Dr. Sergio Ulhôa, 

que atende crianças de 6 a 10 anos. 

Em relação ao lazer possuímos uma praça, com aparelhos de ginástica e 

parque para as crianças. Tem também dentro da área de abrangência, uma 

academia particular, bastante frequentada pelos moradores da cidade, e um parque 

desabilitado. 

Existem muitas áreas sujeitas a deslizamento e uma rua sujeita a alagamento, 

muito mato e lotes vagos, principalmente nas microáreas 02 e 05, onde há muitas 

ruas sem bueiro para drenagem adequada da água da chuva. 

Pode-se constatar que o abastecimento de água ainda não é 100%, com 
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99,68 famílias com rede pública e 0,21% com poço e 0,11 usa outros. O uso de 

água filtrada também ainda não é de 100%, sendo 95,33% e 0,21% usam água 

fervida e 0,85 usam água clorada. Ainda existem0,32% das famílias têm fossa no 

quintal, 99,68% tem rede de esgoto em casa, e 99,58% têm energia elétrica em suas 

casas. Já a coleta pública é o único item que atinge 100%.  

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

Os serviços públicos de saúde são organizados e identificados por grupos, 

que contém os equipamentos e seus respectivos atendimentos que seguem: 

 

 Grupo da Atenção Básica  

 

São 16 Equipes Estratégia Saúde da Família, considerando uma cobertura de 

64 %, conforme nota técnica. A atenção primária realiza consultas médicas, 

consultas de enfermagem, serviço de diabetes, serviço de nutrição, visitas 

domiciliares, atividades educativas, reuniões com a comunidade, curativos, 

administração injetáveis, nebulizações, prevenções (Papanicolau), em prol da 

promoção a saúde dentre outras atribuições. 

São três Postos de Saúde da zona rural: Posto de Saúde São Sebastião, 

Posto de Saúde Lagoa de Santo Antônio e Posto de Saúde Morro Agudo: oferecem 

consultas médicas, vacinação dentre outros atendimentos. 

O Centro de Saúde Paulo Loureiro é referência das doenças 

infectocontagiosas. Os pacientes diagnosticados com Hanseníase, Tuberculose, 

Leishmaniose, são referenciados a esta unidade de saúde. Realizam ainda os 

seguintes procedimentos: avaliação antropométrica, glicemia capilar, consulta de 

profissionais de nível superior, consulta médica em atenção básica, consulta médica 

em atenção especializada, administração de medicamentos, aferição de pressão 

arterial, PPD, teste de acuidade visual, teste de sensibilidade. 

A Clínica de Atenção à Saúde rural está localizada no centro urbano onde 

oferecem consultas médicas destinadas a população de zona rural e aos internos do 

Lar São Vicente de Paula. 

O Serviço Itinerante zona rural possui um médico clinico geral, um técnico de 
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enfermagem, onde os mesmos percorrem a zona rural realizando consultas 

médicas, aferição de pressão arterial, aferição de glicemia. Existe um cronograma 

com datas e regiões que irá receber o serviço itinerante, o mesmo é agendado com 

o presidente da associação de assentamento e/ou região rural. O presidente da 

região é responsável pela comunicação aos usuários informando data, local e 

horário do atendimento. 

O Espaço Saúde/Práticas Integrativas Complementares (PICS) trazem, na 

perspectiva da integralidade da atenção à saúde, o incremento de diferentes 

abordagens e a ampliação do acesso à práticas de cuidado que tem em sua 

essência um outro olhar sobre o indivíduo e sobre o processo saúde-doença. O 

município oferta os seguintes procedimentos: atendimento nutricional, 

auriculoterapia e auriculopuntura e auriculotapping, acupuntura sistêmica, PICs- 

escalda pés, massagem relaxante. 

São 11 consultórios odontológicos que, de acordo com a nota técnica, 

representam uma cobertura de Saúde Bucal de 42,31 % no município. Realizam os 

seguintes procedimentos: aplicação tópica de flúor, biopsia, capeamento pulpar, 

drenagem de abcesso, encaminhamento, escovação supervisionada coletiva, 

evidenciação de placa, exodontia dente decíduo, exodontia dente incluso, exodontia 

dente permanente, frenectomia labial, medicação, profilaxia ou polimento coronário, 

atendimento de gestante, radiografia, dentre outros serviços. 

 

 Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

 

O Hospital Municipal que é considerado Hospital Amigo da Criança, no ano de 

2017, foram 80.678 pessoas atendidas no Pronto Socorro, perfazendo uma média 

de 6.723 paciente/mês; possui 91 leitos de internação, oito Leitos de UTI adulto, 

possui ainda bloco cirúrgico, e maternidade, serviço de nutrição, possui laboratório 

de análises clínicas, serviço de lavanderia. 

Neste grupo de atenção ambulatorial e hospitalar contamos também com 

centros de especialidades, quais sejam: 

Centro de Saúde do Alto do Córrego o qual oferta consultas médicas e de 

profissionais de saúde nas seguintes especialidades: otorrinolaringologista, clínica 

médica, ortopedia, neurologia, cardiologia, urologia, atendimento em psicologia, 
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atendimento em fonoaudiologia, Esta unidade de saúde realizam ainda os seguintes 

procedimentos: eletrocardiograma, aferição da pressão arterial, curativos, glicemia 

capilar, retiradas de pontos, troca de sonda, procedimentos sala de gesso, RX, 

procedimentos ortopédicos (retiradas de fios, infiltrações, entre outros). 

A Clínica da Mulher e da Criança realiza os atendimentos de consultas 

médicas em pediatria, ginecologia/ obstetrícia e clínica médica, planejamento familiar 

- equipe multidisciplinar. Realiza ainda procedimentos e exames como: 

procedimentos de enfermagem/exames, administração de injetáveis, 

eletroencefalograma, aferição de pressão arterial, curativos, glicemia capilar, retirada 

de pontos, nebulização, punção da tireoide, ultrassonografia, consultas de 

enfermagem/pré-natal/ Papanicolau, mamografia. 

O Centro de Hemodiálise que ofertam serviços de hemodiálise, procedimento 

com finalidade diagnóstica (exames), procedimentos cirúrgicos (implante de cateter 

para hemodiálise), curativos para fistulas arteriovenosas, curativos para cateteres. 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) realiza atendimentos a todas as 

faixas etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de 

substâncias psicoativas. Oferecem atendimentos como: consultas médicas, 

enfermeira, assistente social, terapia ocupacional, psicólogo. 

O posto de Fisioterapia realiza em média 590 atendimentos fisioterápicos/mês 

com objetivo de tratar e prevenir de doenças e lesões, decorrentes de fraturas ou 

má-formação ou vícios de postura. 

O tratamento fora domicílio (TFD) conta com um setor, visa garantir o 

tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de 

origem. Oferecem transporte até os municípios que irão proporcionar o tratamento 

de saúde e/ou ajuda de custo ao paciente. O setor ainda realiza agendamentos de 

consultas e exames fora do domicilio de Paracatu. 

No setor regulação o fluxo de regulação inicia-se nas unidades de saúde do 

SUS, onde o médico avalia a necessidade de encaminhamento do paciente a uma 

avaliação/exames especializados. A solicitação é encaminhada à Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), os profissionais reguladores avaliam, autorizam e 

classificam a solicitação, conforme a disponibilidade de agenda. 

Grupo Vigilância em Saúde: tem como foco a prevenção e controle de 

doenças transmissíveis, verificação de fatores de risco para o desenvolvimento de 
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doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador para a 

análise de situação de saúde da população brasileira. Contamos neste grupo com a 

Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária. 

Grupo Assistência Farmacêutica: conta com uma farmácia central para 

distribuição de medicamentos básicos e psicotrópicos, com duas farmácias inseridas 

na atenção primária (PSF Amoreiras e PSF Paracatuzinho), uma farmácia para 

distribuição de medicamentos estratégicos, Extra-REMUME e em atendimentos a 

demandas judicias. (Você acha que devemos colocar) 

Grupo Gestão do SUS: conta com a Secretaria Municipal de Saúde. A gestão 

define mecanismos de controle e avaliação dos serviços de saúde, gerenciar e 

aplicar os recursos orçamentários e financeiros, definir políticas de recursos 

humanos, realizar o planejamento de curto e médio prazo e promover a articulação 

de políticas de saúde, estimular a gestação participativa, executar a política de 

saúde de maneira a garantir a toda à população o pleno usufruto do direito à saúde, 

fomentar a participação popular e controle social através do Conselho Municipal de 

Saúde, entre outras ações. 

Serviço Social na Secretaria de Saúde (OPM’S) faz encaminhamentos de 

processos de órteses, próteses e meios de locomoção, solicitação e distribuição de 

bolsas de colostomia, controle oxigenoterapia domiciliar, dispensação de 

concentrador de oxigênio, internação voluntário de dependência química, passe 

livre, demanda da junta reguladora de atendimento a pessoa com deficiência. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde do Santana 
 
 

A Estratégia de Saúde da Família incorpora princípios do Sistema Único de 

Saúde, que são: Integralidade, territorialização, equipe multiprofissional e se 

estrutura a partir da Unidade de Saúde da Família.  

Na USF onde estou inserida, trabalhamos com estes princípios e a equipe 

realiza o diagnóstico de saúde do território adscrito, identifica o perfil epidemiológico 

e sociodemográfico das famílias, reconhecendo os problemas de saúde prevalentes 

e os riscos a que esta população está exposta, elaborando um plano local para o 

enfrentamento dos problemas de saúde.   
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Procura-se sempre estabelecer os princípios em questão, priorizando a 

promoção da saúde. A rede na qual usamos é o sistema de rede de atenção à 

saúde, pois a coordenação é feita pela atenção primaria, sempre regido pelo 

princípio de poliorquia, tendo como o objetivo a melhoria da saúde da população, 

dando ênfase a promoção, prevenção. Planejamos a demanda definida pelas 

necessidades da população, em todo estado pelo que pude observar em pesquisas, 

a maioria adota o mesmo modelo, seguindo sempre a mesma direção. 

 
 
1.5 A Equipe de Saúde da Família, da Unidade Básica de Saúde do Santana 
 

A equipe possui uma abrangência definida, composta por aproximadamente 

2500 pessoas cadastradas. Quanto aos profissionais, é composta por um médico 

generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, cinco agentes comunitários.  

 
1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe do Santana 
 
 

O atendimento da equipe de saúde do PSF Santana é feito de segunda-feira 

a sexta-feira, de 07:00 horas às 11:30 hs e de 13:00 hs às 17:00 hs. 

Os recursos humanos que compõem a equipe são cinco agentes de saúde, uma 

médica, uma enfermeira, um técnico em enfermagem, um administrador e uma 

auxiliar de serviços gerais. 

 

1.7 O dia a dia da equipe  

 

A atividade no PSF no qual estou inserida, é baseada em uma organização 

coletiva, onde elabora-se,  através de reunião, o que deve ser feito, apresentando 

um cronograma para cada setor, dando reponsabilidades para cada um para 

alcançar as metas propostas, como exemplo, a busca ativa de casos pelas agentes 

de saúde, momento em que as mesmas vão aos domicílios buscar as necessidades 

dos pacientes.  

O acolhimento, no PSF, é feito pela atendente e logo então o paciente é 

encaminhado para a triagem (não é realizado o protocolo de Manchester). Na sala 

de espera sempre antes das consultas são realizadas diminutas palestras sobre 
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alguns temas, para orientação dos pacientes.  

O atendimento médico é feito em dois períodos, sendo 16 pacientes cada, 

reservando-se vagas para livre demanda e consulta agendada, sendo que um 

período por semana é reservado para visita domiciliar, um para realização de pré-

natal e puericultura. Deixamos um dia após as consultas para realização da 

campanha antitabagismo.  

O atendimento às doenças crônicas como diabetes e hipertensão é feito por 

consulta agendada ou livre demanda, não tendo dias específicos para cada uma. 

 

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

passo)  

 

Na área de abrangência existem 536 pacientes com diagnóstico médico de 

hipertensão arterial. Segundo o parâmetro, era estimado para área 493 (20% da 

população adulta e idosa). São 172 pacientes com diagnóstico médico de Diabetes 

Melitus. Segundo o parâmetro, era estimado para área 197 (8% da população adulta 

e idosa). Isso nos leva a refletir se não há pacientes sem diagnóstico médico de 

Diabetes. 

Foi diagnosticado, no último ano, um usuário com tuberculose, adequado ao 

parâmetro (0,04% da população total = 1,3) 

São  conhecidos pela unidade de saúde dois casos de HIV positivos na faixa 

etária 15 a 49 anos. Segundo parâmetro (0,06% da população de 15 a 49 anos), 

seriam estimados aproximadamente 10 casos. O que nos leva a refletir que pode 

haver casos desconhecidos pela equipe de saúde, pelo estigma da doença ou casos 

sem diagnóstico. 

Não existe registro do número de usuários com uso e abuso de substâncias 

lícitas e ilícitas. Porém, recentemente, fizemos levantamento dos usuários com 

transtornos mentais graves, que seriam 10 casos.  

No último ano diagnosticou-se 22 gestantes na área de abrangência da 

equipe, mas é impossível estimar o dado em relação ao parâmetro, pois a unidade 

de saúde foi implantada em outubro de 2012.  

Foram apuradas 19 gestantes de baixo risco, o que corresponde ao 

parâmetro de 85 % das gestantes. Dessas 22 gestantes, três são de alto risco 
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gestacional, o que corresponde ao parâmetro (15% das gestantes), que seria 3,3. 

Não houve nenhum óbito materno. 

A área tem 543 idosos que representa 16,57% do total. Em relação ao 

parâmetro, que seria 9% da população, percebemos que há grande número de 

idosos na área de abrangência do PSF, o que é justificado por ser um bairro antigo, 

histórico, com maior número de usuários com casas próprias. Esse dado nos faz 

direcionar nossas ações para esse público alvo, enfocando qualidade de vida, 

prevenção, controle e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis.  

 

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

(segundo passo) 

       Quadro 1: Priorização dos problemas feita pela Equipe de Saúde da Família, da 

Unidade Básica de Saúde do Santana, 2017            

Principais 

problemas 

Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Ociosidade e falta 

de perspectiva dos 

adolescentes. 

Alta 08 Parcial 3 

Uso e tráfico de 

drogas 

Alta 07 Parcial 3 

Gravidez na 

adolescência 

Alta 07 Parcial 1 

Violência Alta 08 Parcial 4 

Negligência das 

famílias com relação 

aos idosos 

Alta 07 Parcial 3 

Famílias que 

demandam 

educação 

Alta 06 Parcial 4 

Fonte: elaborado pela autora (2018 
Alta, média ou baixa. 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
*** Total,parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

Os Critérios utilizados para priorização do problema foram:  

 Importância: Grau de influência negativa na situação de saúde da 

comunidade. (impacto negativo) Valores:**Baixa, **Média  e  **Alta 
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 Urgência: Necessidade que requer resolução imediata. Situação muito crítica 

ou grave. Valores: Pontuação de 0 a 10. 

 Capacidade de enfrentamento: capacidade da equipe de solucionar o 

problema, utilizando os meios disponíveis. Valores: ** Dentro** Fora**Parcial 

 Seleção/priorização:  

 

Observações: 

 Todos os problemas priorizados são quase estruturados. (complexos) 

 Todos os problemas priorizados são vivenciados diretamente pelos usuários.  

 Considera- se que intervenções voltadas aos adolescentes influenciarão na 

resolução dos outros problemas, pois a falta de ações que incentivem a 

cidadania, a autonomia do adolescente, a cultura da paz e a deficiência dos 

programas de educação sexual e de combate às drogas no âmbito da educação 

em saúde fatalmente culminarão no aumento da violência.  

E também dos maus tratos aos idosos, gestações não planejadas, uso de 

drogas, etc. E ainda que a equipe tenha que delimitar uma população para 

direcionar as ações de um projeto, considera- se que a educação em saúde 

voltada aos adolescentes também se estende a toda família.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

É cada vez mais frequente a procura do Centro de Saúde da Família Santana 

por adolescentes grávidas que intencionam iniciar o pré-natal. E, notadamente, 

percebe- se que estas adolescentes não planejaram a gestação e não estão 

preparadas psicologicamente para essa nova realidade. Algumas chegam 

acompanhadas por familiares, mas, em sua maioria, chegam sozinhas, sem que as 

famílias saibam, ou com amigas, que também demonstram imaturidade e 

desinformação diante da situação. 

 Ainda que o número de gestações não planejadas na adolescência seja cada 

vez maior na nossa área de abrangência, reconhece-se que o serviço não atende de 

forma preventiva os adolescentes e existe dificuldade em captar essa faixa etária 

para atividades de prevenção e promoção da saúde. Esse quadro de não procura 

pelos serviços de atenção básica sinaliza para falhas na integralidade e continuidade 

e tem como consequência o aumento do número de crianças em situação de 

vulnerabilidade, adolescentes expostas às doenças sexualmente transmissíveis e 

outras situações que contribuem negativamente na saúde de toda a população. 

A proposta de intervenção pretendida para este trabalho é de grande 

importância tanto para a melhoria da qualidade de vida da população da área de 

abrangência do PSF Santana, quanto para proporcionar aos adolescentes a 

oportunidade de fazerem escolhas conscientes, de decidirem sobre seu 

planejamento reprodutivo e de ser bem informadas sobre sua sexualidade. 

Por meio deste estudo foi feito um diagnóstico da adolescência da área de 

abrangência do PSF Santana, que está em grande parte, 40 %, inserida nas Escolas 

do bairro, espaço social que será utilizado como polo das ações educativas. Vale 

lembrar que os adolescentes não inseridos na escola serão abordados na realização 

de outras ações, externas ao ambiente escolar, como nos domicílios e unidade 

básica de saúde. Este diagnóstico se tornou um instrumento para elaboração ou 

implementação de outros projetos educativos, sendo que não serão coletados 

apenas dados quantitativos, mas qualitativos, que abordarão os sentimentos 

interiorizados dos adolescentes, como medos, preocupações, anseios, permitindo 

que a proposta de intervenção reflita o que os adolescentes demandam e não o que 



23 

 

os adultos pensam que eles querem. Desta forma, a proposta terá maior impacto e 

efetividade por contar com a participação ativa dos adolescentes.  

 A proposta de intervenção é fundamental para interligar pais, profissionais da 

saúde e educação e adolescentes, aumentando o poder de atuação da comunidade 

e facilitando o acesso desta ao serviço de saúde. O vínculo a ser estabelecido 

poderá ser ampliado a outros grupos da comunidade, como portadores de 

necessidades especiais, o que caracteriza e põe em prática o trabalho em rede, 

intersetorial e multiprofissional.  

 A ação educativa realizada de forma participativa e problematizadora da 

realidade dos adolescentes poderá contribuir para identificar outros fatores causais 

da gravidez não planejada na adolescência e determinar outras formas de trabalhar 

esta questão. Por exemplo: um dado a ser trabalhado é que apesar de a maioria dos 

adolescentes conhecerem os métodos contraceptivos e terem acesso a eles na rede 

pública optam por não fazer uso de nenhum.  

 Os serviços de saúde ainda realizam poucas ações de atenção específica aos 

adolescentes, o que contribui para que eles não se encontrem em situação de 

vulnerabilidade, com relação à informação, orientação e assistência. Enfim, a 

adolescência precisa ser acolhida, assistida pela atenção básica e protegida dos 

fatores de risco, com atuação não só do setor da saúde, mas da família, da 

educação e da assistência social. É um direito humano do adolescente garantido por 

lei.  
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3 OBJETIVO 

 

Elaborar uma proposta de intervenção que inclua o adolescente como 

protagonista da educação em saúde sexual e reprodutiva, a partir da atuação 

intersetorial com o setor de educação, com vistas à diminuir o número de 

gestações na adolescência. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do Plano de ação proposto neste estudo, utilizamos, 

para maior embasamento e aprofundamento da temática em pauta, a pesquisa 

bibliográfica na modalidade de revisão narrativa sobre adolescência, gravidez na 

adolescência, riscos para a mãe adolescente e para o recém-nascido e educação 

sexual para adolescentes. 

A pesquisa bibliográfica é a primeira fase da revisão de literatura e começa 

com a determinação e delimitação do tema e segue com o levantamento das 

referências bibliográficas a partir das palavras-chaves adotadas: adolescência, 

gravidez na adolescência e saúde reprodutiva. A partir destas é que se organiza a 

revisão que requer postura crítica(MOREIRA, 2004). Como recorte temporal, foi 

adotado o período compreendido entre os anos de 2004 e 2018. 

A pesquisa bibliográfica representa a coleta e armazenagem de dados de 

entrada para a revisão, processando-se mediante levantamento das publicações 

existentes sobre o assunto ou problema em estudo, seleção, leitura e fichamento 

das informações relevantes. 

 
Trata-se, portanto, de um tipo de texto que reúne e discute informações 
produzidas na área de estudo. Pode ser a própria revisão um trabalho 
completo, ou pode aparecer como componente de uma publicação, ou 
ainda organizadas em publicações que analisam o desenvolvimento de 
determinada área no período de um ano, os chamados annual reviews 
(MOREIRA, 2004, p.22). 

 

A leitura acurada dos textos que compuseram esta investigação, para 

posterior elaboração do plano de ação, foi feita nos manuais do Ministério da 

Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, de Minas Gerais.  

Registra-se, ainda, que o plano de ação seguiu os passos do método do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) preconizados por Faria, Campos e 

Santos (2017). 



25 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

5.1 Desenvolvimento Humano 

 

Segundo Papalia (2016) os seres humanos tem sido foco de estudo 

científico há mais de um século e essa investigação é um processo sempre em 

evolução. Na medida em que o estudo do desenvolvimento humano foi 

amadurecendo, surgiram consensos sobre diversos temas fundamentais. Alguns 

mais importantes consideram que todos os domínios do desenvolvimento humano 

são inter-relacionados; embora as investigações a respeito do desenvolvimento 

humano sejam feitas por aspectos separadamente, uns influenciam sobre os 

outros, constituindo um sistema interdependente. 

Para Barros (2013), o desenvolvimento normal inclui uma infinidade de 

diferenças individuais, pois cada pessoa é um indivíduo distinto; algumas 

diferenças são inatas, outras adquiridas ou surgidas da experiência influenciadas 

definitivamente pelo contexto sociocultural. 

 

5.2 Aspectos da Puberdade  

 

De acordo com Barros (2013), fisiologicamente, a puberdade começa com 

um rápido aumento na produção de hormônios sexuais. Anteriormente, em algum 

momento entre os 5 e os 9 anos aumenta a produção de hormônios que aceleram 

o crescimento dos pelos pubianos, axilares e faciais. Alguns anos depois, no sexo 

feminino, os ovários aumentam sua produção de estrogênio que estimula o 

desenvolvimento dos genitais e seios. Enquanto isso, nos rapazes os testículos 

aumentam a fabricação de androgênios, principalmente testosterona que 

estimularão o crescimento dos genitais masculinos, da massa muscular e dos 

pelos do corpo. O momento preciso dessa explosão de hormônios não pode ser 

definido, pois é ocorrência individual.  

Os caracteres sexuais secundários compõem sinais fisiológicos de 

maturação sexual que não envolvem diretamente os órgãos sexuais; nos meninos 

os ombros ficam mais largos, ocorre alteração da voz e da textura da pele, 

aumentam os pelos pubianos. Nas meninas os seios se desenvolvem, os 
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contornos do corpo começam a se definir (BRASIL, 2008).  

Segundo Papalia (2016) nos homens, o principal sinal de maturidade 

sexual é a produção de esperma e nas mulheres, é a presença da menstruação. 

A adolescência está carregada de riscos ao desenvolvimento saudável, assim 

como de oportunidades de desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. 

Padrões de comportamento de risco costumam se estabelecer no início da 

adolescência devido à necessidade de autoafirmação e independência emocional 

e afetiva comuns nessa fase.  

 

5.3 Adolescência – Conceituação e Trajetória Sócio histórica 

 

No Brasil, segundo a edição comemorativa dos 15 anos (SEDH, 2005), o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - estabelece para a adolescência, 

dos 12 aos 18 anos, considerando que aos 18 inicia a maioridade. Ao mesmo 

tempo, em termos de literatura brasileira, idade adulta “inicial” é definida como 

fase ocorrida entre os 18 e 29 anos. Para fins de esclarecimento a adolescência é 

um termo de origem científica e refere-se aos processos de desenvolvimento 

biológico, psicológico e social. Nesse Estatuto crianças e adolescentes são 

definidos como “pessoas em condição peculiar de desenvolvimento”; justifica-se, 

assim, a necessidade da proteção integral e prioritária de seus direitos 

fundamentais por parte da família, da sociedade e do Estado passando a 

constituir “sujeitos de direitos” não podendo ser tratados como objetos passivos 

por nenhum segmento social.  

Para Flavell e Miller (2016), a adolescência consiste na fase de transição 

entre a infância e a maturidade, que se estende, aproximadamente, dos 13 aos 22 

anos para o homem e dos 11 aos 21 anos para a mulher. Para os autores é o 

período de vida caracterizado por amplas e profundas modificações 

psicossomáticas, em que se completa o desenvolvimento morfológico-funcional 

do ser humano. Durante essa fase, definem-se os caracteres sexuais, avivam-se 

os processos intelectuais e a sensibilidade, e toda uma nova problemática, não 

raro crítica e muito tumultuada, pois surge um complexo de exigências 

biopsicológicas, socioculturais e até mesmo político-econômicas.   
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Eisenstein e Souza (2014) consideram a adolescência como uma 

expressão de um período inseguro, ocasionalmente desequilibrado, permeado de 

conflitos de toda espécie, sobretudo afetivo-emocionais. Consideram 

desnecessário ressaltar a importância do fator educacional em todas as 

instituições nas quais se relacionam a fim de que sejam formados valores 

positivos de convivência, autoestima, aprendizagem respeito, sexualidade e 

tantos outros aspectos do desenvolvimento humano.  

 

5.4 Atitudes e Comportamentos Sexuais na Adolescência  

 

Para Papalia (2016) do início da década de 1920 até o final da década de 

1970 houve uma evolução nas atitudes e no comportamento sexual. Essa 

evolução sexual trouxe uma maior aceitação e tolerância com o sexo antes do 

casamento, especialmente como parte de um relacionamento de 

comprometimento juntamente com o declínio da ideia de que os homens podem 

ter maior liberdade sexual do que as mulheres.  

A mesma autora acrescenta que a liberação sexual ocorrida desde então 

trouxe duas grandes preocupações em relação à atividade sexual de 

adolescentes: são os riscos de contrair as Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST) e a gravidez indesejada. A autora acrescenta que, segundo pesquisas, os 

mais ameaçados são os adolescentes que começam a ter atividade sexual 

precoce, com múltiplos parceiros, que por falta de informação ou por vontade 

própria, não usam preservativos. 

Para Eisenstein e Souza (2014) como o desenvolvimento da sexualidade 

está diretamente ligado ao desenvolvimento integral do indivíduo e representa 

uma parcela muito importante na estruturação da personalidade, por isso a 

importância da correta educação sexual.  

 “Falar da sexualidade não é só referir-se à genitalidade. Esta é uma das 

expressões da sexualidade, que tem uma dimensão muito maior” (EISENSTEIN; 

SOUZA, 2014, p.66). A sexualidade humana é um processo evolutivo que se 

inicia ao nascer e estende-se por toda a vida; implica afeto, erotismo, satisfação 

de necessidades instintivas, com a inclusão de aspectos estéticos, profundamente 
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ligados à autoestima. Inclui também traços genéticos e reprodução de modelos 

sociais.  

Genitalidade diz respeito a órgãos da reprodução, localização genital da 
libido. Serve como finalização e complementação da Sexualidade que 
tem relação com aspectos físicos, tais como órgãos genitais, 
características definidas na puberdade, processos fisiológicos tais como 
menstruação, ovulação, fecundação, ejaculação, mas inclui afeto, prazer, 
carícias e orgasmo (EISENSTEIN; SOUZA, 2014, p.66). 

 

O desenvolvimento da Sexualidade humana, segundo Godinho et 

al.(2013), ocorre desde o nascimento (ou até mesmo antes do nascer), passa por 

diferentes etapas evolutivas, aperfeiçoa-se na adolescência com o estímulo dos 

fatores determinantes da puberdade. Nesta fase ocorre a busca pela satisfação 

da genitalidade, há uma tentativa de definição de identidade sexual e uma busca 

de posicionamento no meio social. Assim, a família, especialmente a figura dos 

pais, tem fundamental importância no desenvolvimento da sexualidade humana, 

desde os primórdios da vida e na estruturação da personalidade.  

De acordo com Barros (2013) vários fatores – incluindo o ingresso precoce 

na puberdade, a pobreza, o mau desempenho escolar, a ausência de metas 

pessoais, padrões culturais ou familiares, dentre outros – influenciam na 

ocorrência de atividade sexual precoce.  

 

5.5 Gestação na Adolescência 

 

Embora venha diminuindo o número de nascimentos na população em 

geral, aumenta gradativamente o número de estações entre adolescentes, dizem 

Eisenstein e Souza (2014). Atualmente, o mundo ocidental tem considerado a 

gravidez precoce como um grande problema psicossocial, pois a grande maioria 

dessas gestações não é planejada e por vezes, nem desejadas. 

Os maiores riscos da gravidez entre adolescentes ocorrem no plano social, 

o que se verifica na análise entre os contextos “educação, pobreza e maturidade 

precoce” (EINSTEIN; SOUZA, 2014, p.70). Geralmente, essas jovens futuras 

mamães pertencem a um meio socioeconômico desfavorecido, onde há 

consequentemente desnutrição, desemprego e uso de drogas. Nessas condições, 

a gravidez da adolescente é muitas vezes precipitada pela desorganização 

familiar e pela desvalorização da figura paterna.  
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Segundo Dadoorian (2014) vários são os fatores que influenciam nas 

estatísticas relativas à gravidez adolescente; falta de diálogo familiar, carência de 

acesso às informações acerca da sexualidade e da vida sexual, expectativas de 

mudanças de vida e alcance de maturidade, a cultura de negação aos métodos 

contraceptivos ou o de atribuir a responsabilidade da prevenção para o sexo 

feminino, baixo índice de escolaridade e outros. Mesmo que a gravidez seja 

desejada, não há como negar os transtornos trazidos com ela.  

Para Dadoorian (2014) uma das consequências mais concretas refere-se 

aos custos consequentes para mãe e filho, além das famílias dos jovens pais. Em 

casos de carências nos aspectos nutricionais, biológicos e socioeconômicos, a 

probabilidade maior é que seus filhos apresentem deficiências relativas ao 

desenvolvimento agravadas pela inexperiência da maioria das jovens mães. A 

mãe adolescente, geralmente, sente-se dividida entre os cuidados com o bebê e a 

necessidade de crescimento social através dos estudos e do trabalho.  Para 

promoção de bem-estar da nova família é necessária uma razoável condição 

socioeconômica que permita a oferta de cuidados básicos para mãe e filho.  

 

Assim, é importante ressaltar que, tanto os pais quanto os adolescentes 
devem estar preparados psicologicamente para uma gravidez não-
planejada.  Apesar da pouca idade, a responsabilidade é sempre 
cobrada pelos pais diante essa nova situação, ou mesmo, os exigem um 
novo tipo de comportamento, sem reconhecer o processo de mudanças 
pelos quais essas estão passando até chegas à fase adulta 
(DADOORIAN, 2014, p.18).  

 

De acordo com Dorvalino (2014) a maioria das adolescentes grávidas não 

tem preparo psicológico e não é acolhida pela família, comportamento que 

interfere no desenvolvimento da gestação e que pode interferir no momento do 

parto e no desenvolvimento da criança após o nascimento. Em caso de reação 

negativa da família diante da gravidez a adolescente pode optar por atos 

extremos como o aborto ou desenvolver sentimento de repudio relativo à criança 

durante e depois da gravidez; é ocorrente também a depressão pós-parto, poucas 

vezes diagnosticada corretamente.  

Martins et al.(2014), exemplificando através de estudos realizados no 

Nordeste do Brasil por Araújo e Costa (2009) faixas etárias menores, aliadas à 
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baixa escolaridade determinam o aumento do nível de desinformação e 

imaturidade na capacidade de planejamento da própria vida.  

Galvão (2018) aponta que as mães adolescentes constituem um grupo de 

risco não só pela maturidade biológica, mas pela situação socioeconômica, 

geralmente, nesse caso, situada abaixo do adequado, resultando em prejuízos ao 

desenvolvimento integral da criança. A gravidez na adolescência acarreta 

condutas prejudiciais: abandono da escola, menor acesso ao mercado de trabalho 

e à vida social.   

 

5.6 Estatística Brasileira 

 

Segundo Fontoura e Pinheiro (2010) no Brasil, quase 18% das 

adolescentes do estrato de renda mais baixo são mães, enquanto no estrato de 

renda acima de cinco salários mínimos esta proporção não chega a 1%. A evasão 

escolar é também um fato, criando-se um círculo vicioso, pois a adolescente deixa 

os estudos para cuidar do filho, mas o retorno à escola é dificultado, o que leva ao 

aumento dos riscos de desemprego, à dependência financeira dos familiares, à 

perpetuação da pobreza e da educação limitada.  

Embora esta questão ainda não seja objetivamente abordada no 

diagnóstico local de saúde, comenta Domingos (2013), a elevada prevalência de 

adolescentes entre as gestantes da área de abrangência chama atenção para a 

questão socioeconômica da comunidade, como fator potencial de risco para este 

problema. Isso realmente parece ser válido para todos os munícipios que 

apresentem áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica, são aquelas nas 

quais estão as maiores taxas de nascidos vivos para mães com menos de 20 

anos. 

Para as autoras Vitalle e Amâncio (2016) a cada ano, no Brasil, 20% das 

crianças nascidas são filhas de adolescentes; esse percentual aponta que 

atualmente ocorre gravidez em um número três vezes maior de adolescentes com 

idade inferior a quinze anos do que ocorria nos anos 70 do século passado. De 

acordo com as autoras caso a atividade sexual resulte em gravidez “gera 

consequências tardias e em longo prazo”, para mãe e filho. 
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A adolescente poderá apresentar problemas de crescimento e 
desenvolvimento, emocionais e comportamentais, educacionais e de 
aprendizado, além de complicações durante a gravidez e problemas de 
parto. É por isso que alguns autores consideram a gravidez na 
adolescência como complicações da vida sexual ativa (VITALLE; 
AMÂNCIO, 2016, p.2).  

 

Takiuti (1997) citado por Pontes Júnior e Ximenes Neto (2014) consideram 

que o aumento de gravidez entre adolescentes e a diminuição da idade das 

mesmas, vem aumentando desde os anos 70 do século XX, constituindo 

progressivamente um problema de saúde pública. As proporções crescentes do 

número de gravidez em mulheres cada vez mais jovens, no Brasil, nos últimos 30 

anos podem ser resumidas nos percentuais a seguir: 1980 – 11,7%; 1988 - 

15,3%; 1990 – 16%; 1994 – 17,6%; atualmente – cerca de 23 a 30% do total de 

gestações. Os autores acrescentam que já em 2006, entre os partos realizados 

pelo SUS, 25,7% tinham parturientes adolescentes.  

O mesmo percentual subiu para 26,5% no ano seguinte – percentual 

correspondente a aproximadamente 3 milhões de partos. Entre os anos de 2003 e 

2011 o aumento de partos entre adolescentes foi de 31%. A região onde são 

encontradas mais mães adolescentes, no Brasil, é o Nordeste. Ali foram apuradas 

180 mil crianças filhas de adolescentes, representando, no total nacional, 32% 

(PONTES JÚNIOR; XIMENES NETO, 2014). 

Segundo o Ministério da Saúde, mesmo que o índice seja grande, o 

número de adolescentes grávidas no Brasil caiu 17% no período compreendido 

entre 2004 e 2015, conforme dados do próprio Ministério. Mais especificamente, o 

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc) apontou, em 2017, uma 

queda no número de mães com idade de 10 a 19 anos. Em 2004 eram 661,2 mil 

nascidos vivos; em 2015 esse volume reduziu para 546,5 mil (BRASIL, 2017). 

Galvão (2018) acrescenta que, mesmo com a queda, no Brasil a média é 

de 68,4 bebês nascidos de mães adolescentes entre cada mil meninas com idade 

entre 15 a 19 anos, aponta o relatório da Organização Mundial da Saúde. Esse 

número de nascidos faz com que o índice brasileiro esteja acima da média latino-

americana, onde predomina uma média de 65,5 bebês nascidos. A média mundial 

é de 46 nascimentos a cada mil nascidos. Mais exatamente, pesquisa realizada 

pela Organização das Nações Unidas afirmou que, de 2006 a 2015, o Brasil 
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ocupou o sétimo lugar na América do Sul quanto à taxa de gravidez entre 

adolescentes. 

Confirmando as teorias anteriores Pontes Júnior e Ximenes Neto (2014), 

afirmam que no Brasil, quanto menor o índice socioeconômico, maior a 

fecundidade da população adolescente. Complementando, os autores informam 

que entre as famílias cuja renda é inferior a um salário mínimo, o percentual de 

adolescentes grávidas foi de 26% enquanto nas famílias de maior renda, somente 

2,3% eram mães.  

A prática dos profissionais da saúde associa a gravidez adolescente à 

possibilidade de aumento de ocorrências negativas como óbito materno, maior 

índice de nascimentos prematuros e mortalidade neonatal, condições biológicas 

dos recém-nascidos insuficientes ou inadequadas e outras tantas. A gravidez 

indesejada aliada à falta de apoio da estrutura familiar e social facilita a prática de 

aborto ilegal e em condições precárias, confirmando uma das principais causas 

de morte e problemas relativos à gravidez. Somente no ano de 1998 mais de 50 

mil adolescentes foram atendidas em unidades públicas de saúde para 

procedimentos após aborto; dessas cerca de 3 mil tinham idade entre 10 e 14 

anos, afirmam Pontes Júnior e Ximenes Neto (2014).  

De acordo com Domingos (2013) citando dados do Ministério da Saúde 

relativos à pesquisa realizada em 2013 pelo DATASUS, o maior percentual de 

crianças nascidas mortas é encontrado entre filhos cujas mães tem entre 10 e 14 

anos. Constatou-se na mesma pesquisa que quanto menor o grau de 

escolaridade materna, maior o número de óbitos, relacionando assim falta de 

escolaridade, pobreza e falta de acesso aos direitos sociais. 

 

5.7 Uso de contraceptivos  

 

Para Domingos (2013) nos últimos anos muitas estratégias foram criadas a 

fim de atender à necessidade de reduzir o índice de gravidez adolescente. 

Grande parte dessas estratégias parte da aproximação entre a família e 

profissionais da saúde. O trabalho desses profissionais baseia-se nas orientações 

e esclarecimentos acerca da prevenção às DST’s, conhecimento e uso adequado 
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dos métodos contraceptivos e orientação quanto à sexualidade como aspecto do 

desenvolvimento.  

Citando o Manual Técnico da área de Saúde do Adolescente e do Jovem 

elaborado pelo MS em 2005, Domingos (2013) enfatiza os princípios e diretrizes 

da saúde pública a fim de atender com qualidade. Para tal pretende-se adequar 

os serviços da saúde à clientela, aplicação adequada dos recursos humanos e 

materiais, reconhecimento e respeito às características socioeconômicas e 

culturais da comunidade, bem como o perfil epidemiológico local e participação 

concreta dos adolescentes e jovens locais nas ações desenvolvidas em todas as 

fases, do planejamento até a avaliação dos resultados.  

Para Barros (2013) a melhor garantia para adolescentes sexualmente 

ativos, pois oferecem relativa proteção contra as DST e a gravidez. O uso desse 

método tem aumentado nos últimos anos, provavelmente devido às constantes 

campanhas de conscientização em todos os âmbitos sociais. Constata-se assim, 

a importância da informação correta, preventiva e acessível. Nas duas últimas 

décadas, a incidência de casos tem aumentado significativamente ao mesmo 

tempo em que tem diminuído a média de idade das adolescentes grávidas. Os 

itens abaixo compõem as causas mais frequentes da gravidez na adolescência, 

segundo Barros (2013): 

 Desconhecimento dos métodos para evitar a gravidez: ainda hoje 

encontram-se rapazes e moças totalmente desinformados em relação aos 

conhecimentos elementares sobre o funcionamento do corpo humano e 

aos métodos para evitar a gravidez.  

 Método conhecido, mas não praticado: um grande número de adolescentes 

não usa nenhum método anticoncepcional, apesar de conhecer alguns 

deles. 

 Uso de método anticoncepcional de baixa eficiência: a falta de informação 

correta faz com que os adolescentes usem métodos de elevada taxa de 

falha como a tabelinha e o coito interrompido que não exigem consulta 

médica.  

 Uso incorreto ou falha no uso de um método: se a jovem se esquecer de 

tomar a pílula ou se a camisinha se romper por uso incorreto o risco de 

gravidez é grande.  
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Segundo Martins et al. (2014) o principal objetivo do trabalho de orientação 

acerca do planejamento familiar é “facilitar o exercício do direito à decisão de 

quantos filhos se quer ter e quanto tê-los”. Assim, o papel dessa orientação é 

essencial para a qualidade de vida, pois permite um esclarecimento que interfere 

em todos os âmbitos da vida.  

 

5.8 Métodos Contraceptivos 

 

Para Martins et al. (2014) os métodos contraceptivos podem ser “de 

barreiras” onde é criada uma barreira física para evitar a fertilização. Alguns 

autores assim explicam cada um: 

 Camisinha masculina: confeccionada com látex, material que possui certa 

elasticidade. É colocada no pênis já ereto e tem objetivo de barrar os 

espermatozoides após a ejaculação, evitando o contato direto com a 

vagina. Por isso é preciso deixar uma parte sem ar na ponta do 

preservativo, para evitar que o esperma volta em direção à borda. Além de 

evitar a gravidez é o método mais prático e aconselhável como proteção às 

DST’s; é mais barata, acessível e tem eficácia em torno de 96% quando 

usada adequadamente (MARTINS et al. , 2014). 

 Camisinha feminina: é um involucro, maior que a masculina, feita de 

material idêntico; possui dois anéis nas extremidades, sendo que um é 

usado para a introdução da camisinha na vagina e o outro serve para 

segurar a camisinha na vulva, protegendo também os pequenos e grandes 

lábios. Previne também contra a contaminação por DST’s e tem eficácia de 

aproximadamente 97% contra a gravidez (PIO; OLIVEIRA, 2014).  

 

Alguns métodos são chamados hormonais ou químicos, nos quais são usados 

medicamentos específicos. 

 Método injetável: são injetados hormônios que evitam a ovulação por 

determinado período, mensal ou trimestral; após a interrupção por seis 

meses das injeções pode ocorrer gravidez. Tem eficácia em torno de 

98,5% e deve ser utilizado com prescrição e acompanhamento médico. 
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Esse método, no entanto, não é recomendado para mulheres acima de 35 

anos e fumantes, que tiveram trombose, problemas cardiovasculares, 

hepatites, hipertensão, neoplastias, diabetes e outras doenças; deve-se 

também evitar o uso em período de amamentação (PAPALIA, 2016).  

 Implante: pequenos bastões contendo hormônios liberados gradativamente 

por um tempo máximo de 5 anos; são implantados no braço e após a 

retirada pode-se engravidar após um ano (PAPALIA, 2016).  

 Pílula do dia seguinte: possui grande quantidade de hormônio que cria 

ambiente desfavorável aos espermatozoides, evitando também a ovulação. 

É utilizada como medida de emergência podendo ser tomada até quatro 

dias depois da relação sexual, período onde tem eficácia de 99,9%. Não 

deve ser usada com muita frequência, pois desregula o ciclo menstrual; 

essa pílula previne gravidez relativa a relações anteriores, não tendo efeito 

nas relações futuras (GODINHO et al., 2013).  

 DIU – Dispositivo Intrauterino: peça plástica banhada com cobre, material 

espermicida, colocada dentro do útero pelo médico, durante o período 

menstrual, época em que o colo uterino está mais aberto. Pode ficar no 

útero por tempo prolongado mantendo a mesma eficácia, em torno de 98%, 

porém requer acompanhamento ginecológico. Não oferece proteção contra 

as DST’s e em caso de gravidez, pode ter efeito abortivo (COSTA, 2015).   

 Pílula de uso contínuo: medicamento à base de hormônios é utilizada por 

um grande percentual de mulheres apresentando alto índice entre 

adolescentes. São facilmente adquiridas em farmácias e, na maioria das 

vezes, não tem orientação médica, o que dispensa a utilidade dos serviços 

de saúde. Esse contraceptivo regula o ciclo menstrual ao mesmo tempo 

em que impede a fecundidade e tem eficácia de aproximadamente 99% 

(DADOORIAN, 2014). 

 

Considerando a teoria apresentada e baseada nos pressupostos e 

conhecimentos derivados dos Programas do Ministério da Saúde e da Linha Guia 

da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, construiu-se o Plano de ação 

a ser implantado, discutido, avaliado e refeito pela equipe de saúde da família do 

PSF Santana, do município de Paracatu / MG. 
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6 PLANO DE AÇÃO 

 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Quadro 2: Descritores do problema “Ociosidade e falta de perspectiva dos adolescentes”- dados de 2015 e 2016 e 2017. 

Descritores Valores Fontes Ano 

    

População de 10 a 14 anos cadastrada 464 SISAB 2016 

População de 15 a 19 anos cadastrada 563 SISAB 2016 

Porcentagem de gestantes < de 20 anos 27,2 SISAB 2015 

Porcentagem de gestantes > de 20 anos 25,9 SISAB 2016 

Número de consultas médicas realizadas pela população de 10 a 14 anos 249 SISAB 2016 

Número de adolescentes inscritos no programa de acompanhamento 0 Equipe 2017 

Número de adolescentes inscritos no programa de acompanhamento e estratificados por 

risco 

0 Equipe 2017 

Número de atividades educativas realizadas pela equipe voltadas aos adolescentes 0 Equipe 2017 

Número de atividades educativas realizadas pela equipe voltadas aos familiares dos 

adolescentes 

0 Equipe 2017 

Número de atividades intersetoriais realizadas pela equipe voltadas aos adolescentes 0 Equipe 2017 

Número de adolescentes tabagistas  

*** 

----------------- 2017 

Número de adolescentes com sobrepeso ou obesos *** ----------------- 2017 

Número de adolescentes com baixo peso *** ----------------- 2017 
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Número de adolescentes usuários de drogas ilícitas *** ----------------- 2017 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

*** Dado não coletado por falha no Sistema de informações da atenção primária. 

 

6.2 Seleção dos “nós críticos” (quinto passo) 

 Hábitos de vida inadequados 

 Baixo nível de informação 

 Estrutura inadequada dos serviços de saúde 

 Processo de trabalho da equipe inadequado para enfrentar o problema 

 Evasão escolar 

 Violência 

6.3 Desenho das operações (sexto passo) 

Quadro 3: - Operações para cada nós crítico do problema “ociosidade e falta de perspectiva dos adolescentes”, do PSF  

Santana, em Paracatu, 2017 

Nó crítico Operação / projeto Resultados esperados Produtos esperados Recursos necessários 

Hábitos de vida 

inadequados 

 

Adolescência saudável 

 

Modificar os hábitos de vida 

dos adolescentes da área 

de abrangência da equipe 

Quantificar e diminuir em 30 

% o número de 

adolescentes sedentários, 

com peso inadequado, 

tabagistas e usuários de 

drogas com as 

classificações: 

experimentador, ocasional 

-Programa de 

orientação nutricional 

em parceria com 

faculdades. 

-Programa intersetorial 

com as escolas para 

combate ao fumo. 

-Programa de 

-Organizacional > para 

organizar a parte logística dos 

programas e estabelecer 

parcerias com as faculdades e 

escolas. 

-Político > conseguir o tempo 

necessário e espaço nas 

escolas. 
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e habitual. educação nas escolas 

abordando o uso de 

drogas. 

-Financeiro > para conseguir 

recursos áudio – visuais, 

como data show e material 

educativo. 

Baixo nível de 

informação 

Adolescente antenado 

 

Aumentar o nível de 

informação dos 

adolescentes sobre os 

principais riscos, problemas 

e agravos deste ciclo de 

vida. 

Adolescentes e familiares 

mais informados sobre os 

principais problemas da 

adolescência. 

-Avaliação do nível de 

informação dos 

adolescentes sobre os 

temas abordados. 

-Realização de 

educação em saúde 

nas escolas e na 

unidade de saúde, de 

forma individual e 

coletiva. 

-Educação permanente 

da equipe de saúde. 

-Organizacional > para 

elaboração de instrumento de 

avaliação do nível de 

informação. 

-Cognitivos > conhecimento 

sobre os temas e práticas 

educativas. 

-Políticos > para conseguir 

espaço nas escolas e material 

educativo para as equipes de 

saúde. 

Estrutura 

inadequada dos 

serviços de 

saúde 

Cuidando com qualidade 

 

Facilitar, ampliar e melhorar 

o atendimento dos 

adolescentes na unidade de 

saúde. 

Maior oferta de 

atendimentos da equipe, 

consultas médicas e de 

enfermagem aos 

adolescentes. 

-Número suficiente de 

recursos humanos para 

o atendimento aos 

adolescentes 

-Capacitação de 

recursos humanos 

-Políticos > para a admissão 

de recursos humanos. 

-Cognitivos > para a 

capacitação da equipe de 

saúde. 

Processo de 

trabalho da 

equipe 

inadequado para 

enfrentar o 

problema 

Planejando o cuidado 

 

Implantar a linha guia de 

Atenção à Saúde do 

Adolescente da Secretaria 

de Estado da Saúde. 

100 % dos adolescentes 

cadastrados, estratificados 

por risco e acompanhados 

pela equipe de saúde. 

-Linha Guia implantada 

-Adolescentes da área 

de abrangência 

acompanhados. 

-Instrumento de 

monitoramento através 

-Cognitivos > para a 

capacitação da equipe e 

implantação de instrumento 

de cadastramento, 

estratificação e 

acompanhamento do 
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de indicadores 

implantado. 

 

adolescente. 

-Organizacional > para 

captação do adolescente e 

desenvolvimento das ações 

de saúde. 

Evasão escolar Projeto Escola, Segunda 

Casa 

 

Diminuir o índice de evasão 

escolar entre os 

adolescentes 

 

-Reduzir o número de 

adolescentes evadidos da 

escola. 

-Reduzir o número de 

adolescentes com baixa 

escolaridade ou 

analfabetos. 

Ações intersetoriais 

entre equipe de saúde 

e escolas da área de 

abrangência (ações 

que estimulem o 

adolescente e a família 

a interagir com a escola 

e a equipe) 

 

-Organizacional > para 

elaboração de projetos. 

-Político > para articulação 

entre os setores da saúde e 

educação. 

Violência Projeto Viver em Paz 

 

Fomentar a cultura da paz. 

-diminuição da violência 

-diminuição das mortes por 

causas violentas entre 

adolescentes. 

Programa de fomento 

da cultura da paz 

-Cognitivo > para elaboração 

de projetos de combate à 

violência e informações sobre 

o tema. 

-Político > para mobilizar a 

população adstrita em torno 

do tema. 

-Financeiros > para 

financiamento dos projetos. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

6.4 Recursos Críticos (sétimo passo) 
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Quadro 4: - Identificação dos Recursos Críticos. 

Operação / projeto Recursos críticos 

Adolescência saudável 

 

Político > conseguir o tempo necessário e espaço nas escolas. 

Financeiro > para conseguir recursos áudio – visuais, como data show e material 

educativo. 

Adolescente antenado 

 

Políticos > para conseguir espaço nas escolas e material educativo para as 

equipes de saúde. 

Cuidando com qualidade Políticos > para a admissão de recursos humanos. 

Planejando o cuidado Financeiro: aquisição de material educativo para adolescentes.  

Projeto Escola, Segunda Casa Político > para articulação entre os setores da saúde e educação. 

Projeto Viver em Paz 

 

Político > para mobilizar a população adstrita em torno do tema.Financeiros > 

para financiamento dos projetos. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

6.5 Viabilidade do plano (oitavo passo) 

Quadro 5: - Análise de Viabilidade do Plano. 

Operação / projetos Recursos críticos Controle dos recursos críticos Operações estratégicas 

Ator controle Motivação 

Adolescência saudável 

 

Político > conseguir o tempo 

necessário e espaço nas escolas. 

Financeiro > para conseguir 

recursos áudio – visuais, como 

SME 

SMS 

Indiferente Apresentar o projeto 
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data show e material educativo. 

Adolescente antenado 

 

Políticos > para conseguir 

espaço nas escolas e material 

educativo para as equipes de 

saúde. 

SME 

SMS 

Indiferente Apresentar o projeto 

Cuidando com qualidade 

 

Políticos > para a admissão de 

recursos humanos. 

 

PM 

SMS 

Contrária Apresentar o projeto 

Apoio da comunidade e 

profissionais da saúde do 

município 

Planejando o cuidado 

 

Financeiro: aquisição de material 

educativo para adolescentes. 

ESF Favorável Apresentar o projeto 

 

Projeto Escola, Segunda 

Casa 

Político > para articulação entre 

os setores da saúde e educação. 

SME 

 

Indiferente Apresentar o projeto 

 

Projeto Viver em Paz 

 

Político > para mobilizar a 

população adstrita em torno do 

tema. 

Financeiros > para financiamento 

dos projetos. 

 

Associações de 

bairro, líderes 

comunitários, 

empresas locais 

e PM 

Favorável 

 

 

Indiferente 

Apresentar o projeto 

 

 

Apresentar o projeto 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
* Prefeitura Municipal de Paracatu (PM). 
** Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 
*** Secretaria Municipal de Educação (SME). 

6.6 Planos operativo (nono passo) 

Quadro 6:  Elaboração do Plano Operativo. 

Operações Resultados Produtos Operações 

Estratégicas 

Responsável Prazo 
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Adolescência 

saudável 

 

Quantificar e diminuir 

em 30 % o número de 

adolescentes 

sedentários, com peso 

inadequado, tabagistas 

e usuários de drogas 

com as classificações: 

experimentador, 

ocasional e habitual. 

-Programa de orientação 

nutricional em parceria 

com faculdades. 

-Programa intersetorial 

com as escolas para 

combate ao fumo. 

-Programa de educação 

nas escolas abordando o 

uso de drogas. 

Apresentar o 

projeto 

Poliana Aparecida 

Ferreira e 

coordenadora da 

equipe de saúde 

Apresentar o projeto 

em 3 meses e iniciar 

atividades em 6 

meses. 

Adolescente 

antenado 

 

Adolescentes e 

familiares mais 

informados sobre os 

principais problemas 

da adolescência. 

-Avaliação do nível de 

informação dos 

adolescentes sobre os 

temas abordados. 

-Realização de educação 

em saúde nas escolas e 

na unidade de saúde, de 

forma individual e 

coletiva. 

-Educação permanente 

da equipe de saúde. 

Apresentar o 

projeto 

Poliana Aparecida 

Ferreira e  

coordenadora da 

equipe de saúde 

Apresentar o projeto 

em 3 meses e iniciar 

atividades em 6 

meses. 

Cuidando com 

qualidade 

 

Maior oferta de 

atendimentos da 

equipe, consultas 

médicas e de 

enfermagem aos 

adolescentes. 

-Número suficiente de 

recursos humanos para o 

atendimento aos 

adolescentes 

-Capacitação de recursos 

humanos 

Apresentar o 

projeto 

Apoio da 

comunidade e 

profissionais da 

saúde do 

município 

Poliana Aparecida 

Ferreira e 

coordenadora da 

equipe de saúde 

Apresentar o projeto 

em 4 meses e iniciar 

atividades em 9 

meses. 

Planejando o 100 % dos -Linha Guia implantada. --------------------- ----------------------- Iniciar atividades em 
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cuidado 

 

adolescentes 

cadastrados, 

estratificados por risco 

e acompanhados pela 

equipe de saúde. 

-Adolescentes da área de 

abrangência 

acompanhados. 

-Instrumento de 

monitoramento através 

de indicadores 

implantado. 

 

6 meses. 

Projeto Escola, 

Segunda Casa 

 

-Reduzir o número de 

adolescentes evadidos 

da escola. 

-Reduzir o número de 

adolescentes com 

baixa escolaridade ou 

analfabetos. 

Ações intersetoriais entre 

equipe de saúde e 

escolas da área de 

abrangência (ações que 

estimulem o adolescente 

e a família a interagir com 

a escola e a equipe) 

 

Apresentar o 

projeto 

 

Poliana Aparecida 

Ferreira– 

coordenadora da 

equipe de saúde  

Apresentar o projeto 

em 6 meses e iniciar 

atividades em 12 

meses. 

Projeto Viver em 

Paz 

 

-diminuição da 

violência 

-diminuição das mortes 

por causas violentas 

entre adolescentes. 

Programa de fomento da 

cultura da paz 

Apresentar o 

projeto 

 

 

 

Poliana Aparecida 

Ferreira e  

coordenadora da 

equipe de saúde 

Apresentar o projeto 

em 12 meses e 

iniciar atividades em 

12 meses. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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6.7 Gestão do Plano (décimo passo) 

 

Quadro 7: Planilha para acompanhamento de projeto Adolescência Saudável 

Coordenador: Poliana Aparecida Ferreira- avaliação após 6 meses após o início do projeto. 

Produtos Responsável Prazo Situação Atual Justificativa Novo Prazo 

1- Programa de 

orientação 

nutricional em 

parceria com 

faculdades. 

 

Poliana Aparecida 

Ferreira 

3 meses A ser implantado   

2- Programa 

intersetorial com as 

escolas para 

combate ao fumo. 

Poliana Aparecida 

Ferreira 

3 meses    

3- Programa de 

educação nas 

escolas abordando o 

uso de drogas. 

Poliana Aparecida 

Ferreira 

3 meses    

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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 Quadro 8: Adolescente Antenado 

Coordenador: Poliana Aparecida Ferreira- avaliação após 6 meses após o início do projeto. 

Produtos Responsável Prazo Situação Atual Justificativa Novo 

Prazo 

1- Avaliação do nível de 

informação dos adolescentes 

sobre os temas abordados. 

 

Poliana Aparecida Ferreira 3 meses A ser implantado   

2- Realização de educação em 

saúde nas escolas e na 

unidade de saúde, de forma 

individual e coletiva. 

 

Poliana Aparecida Ferreira 3 meses A ser implantado   

3- Educação permanente da 

equipe de saúde. 

Poliana Aparecida Ferreira 3 meses A ser implantado   

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Quadro 9: Cuidando com Qualidade 

Coordenador: Poliana Aparecida Ferreira- avaliação após 6 meses após o início do projeto. 

Produtos Responsável Prazo Situação Atual Justificativa Novo Prazo 

Número suficiente de 

recursos humanos para o 

atendimento aos 

adolescentes 

 

Poliana Aparecida Ferreira 4 meses A ser implantado   
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Capacitação de recursos 

humanos 

Poliana Aparecida Ferreira 4 meses A ser implantado   

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Quadro 10: Planejando o Cuidado 

Coordenador: Poliana Aparecida Ferreira- avaliação após 6 meses após o início do projeto. 

Produtos Responsável Prazo Situação Atual Justificativa Novo Prazo 

1- Linha Guia implantada. Poliana Aparecida Ferreira 6 meses A ser implantado   

2- Adolescentes da área de 

abrangência 

acompanhados. 

Poliana Aparecida Ferreira 6 meses A ser implantado   

3- Instrumento de 

monitoramento através de 

indicadores implantado. 

Poliana Aparecida Ferreira 6 meses A ser implantado   

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Quadro 11: Projeto Escola segunda Casa. 

Coordenador: Poliana Aparecida Ferreira- avaliação após 6 meses após o início do projeto. 

Produtos Responsável Prazo Situação Atual Justificativa Novo Prazo 

1- Ações intersetoriais 

entre equipe de saúde 

e escolas da área de 

abrangência (ações 

que estimulem o 

adolescente e a família 

Poliana Aparecida Ferreira 6 meses A ser implantado   
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a interagir com a escola 

e a equipe) 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

 

Quadro 12: Projeto Viver em Paz 

Coordenador: Poliana Aparecida Ferreira- avaliação após 6 meses após o início do projeto. 

Produtos Responsável Prazo Situação Atual Justificativa Novo Prazo 

1- Diminuição da 

violência 

Poliana Aparecida 

Ferreira 

12 meses A ser implantado   

2- Diminuição das 

mortes por 

causas violentas 

entre 

adolescentes. 

Poliana Aparecida 

Ferreira 

12 meses A ser implantado   

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação em saúde voltada aos adolescentes é um desafio que não 

pode mais ser adiado, pois esse segmento da população atinge praticamente 

25% da população, faz parte de um contexto inserido em questões ligadas à 

violência principalmente nos grandes centros e encontra-se ausente das ações de 

prevenção e de promoção da saúde ofertadas pelas unidades de saúde.  

Além da gravidez indesejada na adolescência, que é um problema 

presente em várias comunidades, outros fatores decorrentes do adoecimento da 

população adolescente e da falta de acesso aos serviços de saúde são gritantes, 

como a violência familiar e urbana, o uso e tráfico de drogas e a mortalidade por 

causas externas.  

É necessária uma intervenção que englobe todos os setores da sociedade, 

compartilhando a responsabilidade por esses agravos entre os diversos setores, 

além do setor da saúde. Não bastam ações pontuais, punitivas ou impositivas. Os 

adolescentes têm que ser assistidos em sua complexidade, integralmente, dentro 

do contexto familiar e social, como sujeitos e cidadãos em desenvolvimento e com 

especificidades próprias da idade. 

Acreditamos, portanto, que uma intervenção efetiva em educação sexual 

para adolescentes deve considerar sua individualidade e experiência, assim como 

promover a participação ativa no processo de aprendizagem, retirando- o da 

posição de mero expectador. A inclusão dos pais e profissionais responsáveis por 

parte de sua educação no processo de aprendizagem reforça o conceito de 

corresponsabilidade e trabalho multidisciplinar.  

O monitoramento da proposta de intervenção, dos resultados esperados e 

do impacto no comportamento e na qualidade de vida do público alvo pode ser 

realizado por diversos meios. Primeiro, pela própria relação estabelecida entre 

equipe de saúde da família, adolescentes/pais e educadores escolares bem como 

pelo aumento dos adolescentes nas unidades de saúde. Segundo, pelos sistemas 

de informação, como o Sistema Nacional de Nascidos Vivos- SINASC, Sistema 

de informação da Atenção Básica – SISAB, e também através de instrumentos 

elaborados a partir do desenvolvimento das ações educativas.  
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Cabe ressaltar que não se pode deixar de lado o conhecimento da 

realidade local através das visitas domiciliares, informações da própria população 

e contato contínuo com os adolescentes por meio da unidade de saúde e outros 

espaços sociais.  
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