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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma proposta de intervenção para a Equipe Saúde 
da Família Terra da Esperança em Marechal Deodoro, Al. Tem como objetivo de 
intervir na prevenção da gravidez na adolescência, visando trabalhar em cima do 
indicador gravidez na adolescência e seus fatores associados. A adolescência é um 
período do processo evolutivo do ser humano, no qual ocorrem inúmeras 
modificações, no entanto, a gestação na adolescência é considerada um indicador 
negativo de desenvolvimento social uma vez que ocasiona inúmeros problemas na 
vida da adolescente e pode leva-la a situações drásticas, como aborto e o 
desencadeamento de sofrimento físico e psíquico. A proposta foi idealizada com 
base na prevalência de menores de 20 anos entre as gestantes cadastradas no 
SisPreNatal de 33% de junho 2013 a junho 2014. Foi desenvolvido ainda em virtude 
de ser considerado um problema de saúde pública e ser de grande relevância e 
capacidade de respostas positivas através de informações e orientações para 
mudanças de atitudes. Foi realizado através do diagnóstico situacional, revisão 
bibliográfica e posterior elaboração das etapas do Plano Estratégico Situacional - 
PES de ação no enfrentamento do problema Gravidez na adolescência.  Conclusão: 
Foi percebido a carência de informação sobre o assunto entre os adolescentes, 
assim como suas evoluções diante das atividades já realizadas. Será necessário 
para obter todos os resultados esperados que existam as parcerias e atividades 
Intersetoriais. 
 

 

Palavras-chave: gravidez na adolescência, promoção da saúde, saúde do 
adolescente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAT 

 

This work talks about a topic related to PSF in partnership with the Health Program in 
Schools: Pregnancy Prevention in adolescence. Adolescence is a period of the 
evolutionary process of man, in which there are numerous modifications, however, 
teenage pregnancy is considered a negative indicator of social development since it 
causes numerous problems in the adolescent's life and can take it to situations 
drastic, such as abortion and the onset of physical and mental suffering. The 
objective is to propose a plan of action aimed at preventing teenage pregnancy in the 
area covered by the Terra da Esperança ESF in Marechal Deodoro/ AL, aiming to 
work on the pregnancy indicator in adolescence and its associated factors. The 
proposal was designed based on the prevalence of under 20 among pregnant 
women enrolled in SISPRENATAL of 33% from June 2013 to June 2014. It was 
developed to be a public health problem and great relevance and capacity of positive 
responses through information and guidelines for attitude changes. It was performed 
using the situational diagnosis, literature review and preparation of the steps of the 
Strategic Plan Situational the action in tackling the Teenage pregnancy problem. 
Conclusion: It was noticed the lack of information on the subject among teenagers as 
well as their evolution on the activities already undertaken. We need to get all the 
expected results there are partnerships and Intersectoral activities. 

 

 

Keywords: teenage pregnancy, health promotion, adolescent health. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO  

Nome: Marechal Deodoro 

Localização em relação a capital do estado e outros pontos geográficos 
interessantes:  

Situada a aproximadamente 25 km da capital Maceió-AL, no sentido litoral 

Sul. Limita-se a norte com os municípios de Pilar, Cajueiro, Santa Luzia do Norte e 

Satuba, a Sul com Barra de São Miguel, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste 

com São Miguel dos Campos e Pilar. Está localizada há 5 metros acima do nível do 

mar (Secretaria do Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH). 

O município é banhado pelas lagoas Mundaú e Manguaba e tem como 

atrativos naturais a Ilha de Santa Rita (maior ilha lacustre do país e área de 

preservação ambiental), a Prainha, a Praia do Saco (própria para o nudismo), a Bica 

da Pedra, o povoado de Massagueira e a conhecida Praia do Francês. 

 

Prefeito: Cristiano Matheus da Silva e Souza 

Secretário Municipal de Saúde: Augusto Cesar Junior 

Coordenador da Atenção Básica: Daniela Rodrigues 

Coordenador da Atenção à Saúde Bucal: Fátima Saldanha 

População (número de habitantes): 49.717 (DATASUS, MAI. 2014). 

 

1.2 HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO  

Foi fundada em 05 de agosto de 1591, com a denominação de Sesmaria de 

Santa Madalena do Sumaúma, foi doado a Diogo de Melo Castro com os seguintes 

limites: Cinco léguas do litoral da Pajuçara ao porto do Francês; Sete léguas de 

frente a fundos para o sertão e mais quatro léguas da boca do rio Paraíba.  
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Em 12 de abril de 1636 passou a ser denominada de Vila Santa Madalena da 

Lagoa do Sul.  

Em 16 de setembro de 1817 a mesma passou a ser a Capital da província 

das Alagoas.  

Em 08 de março de 1823 foi elevada a cidade.  

O município foi criado em 09 de novembro de 1939, com a denominação de 

Marechal Deodoro, em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano 

que foi o primeiro presidente da república do Brasil.  

Em 16 de setembro de 2006, foi considerada pelo Ministério da Cultura como 

Patrimônio Histórico Nacional, em virtude do seu passado e de ter sido berço do 

Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República Brasileira. 

 

1.3 DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO  

1.3.1 - Aspectos Geográficos  
Área total do município: 363,3 km2 

Concentração habitacional: 305,90 hab/km 

 

Quadro 1 - Número de indivíduos de acordo com área de moradia, no 
município de Marechal Deodoro, 2014. 

MUNICIPIO URBANA RURAL TOTAL 
Marechal Deodoro 10.962 38.755 49.717 
Fonte: Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde - DATASUS, IBGE - Censo 
Demográfico, IBGE. 

 

Nº. aproximado de domicílios e famílias: 13.716 famílias (DATASUS, IBGE,  2014) 

  

1.3.2 - Aspectos Socioeconômicos  
Quadro 2 - Indicadores do município de Marechal Deodoro, de 2000, 2010 e 
2012. 

 
Fonte: Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde - DATASUS,IBGE - Censo 



8 
 

 
 

* Dados relativos a População Residente Estimada 

 

Quadro 03 - Taxa de Mortalidade infantil no município de Marechal Deodoro, 
2011. 

 
Fonte: Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde – DATASUS 

 

É Interessante observar no mês de junho de 2014, de acordo com o Sistema 

de Informação de Atenção Básica - SIAB, haviam 453 gestantes, destas 19% (87) 

apresentavam idade entre 10 a 19 anos. Este dado representa um problema a ser 

trabalhado dentro do município pelas consequências físicas e emocionais que pode 

surgir por uma gravidez na adolescência.  

Foram realizados em Junho/2014, 25 atendimento a DST/AIDS em Marechal 

Deodoro, sendo importante considerar ainda que algumas DST´s podem ser 

assintomáticas e que os que apresentam sintomas muitas vezes não procuram 

assistência inicialmente por vergonha ou outros motivos, é importante que seja um 

tema trabalhado divulgado nas comunidades, visando instruir a população quanto a 

prevenção. 

Atendimento a Usuários de Drogas por Ano segundo Município – Marechal 

Deodoro. Período Jun/2014, foram 12.  

É perceptível a quem trabalha na região e/ou habita que estes dados não 

condizem com o quantitativo de usuários, visto que pode haver subnotificações 

destes atendimentos, falta de procura por tratamento dos mesmos. Nestes dados 

não são descritos por faixa de idade. 

Óbitos Adolescentes em decorrência de violência em Marechal Deodoro no 

Período Jun/2014, foi 1. Os adolescentes desta região são muito vulneráveis a 

ações de violência, especialmente por existir dentro da comunidade venda e 

consumo de álcool e drogas, e ainda por vezes os mesmo estão envolvidos, e 

normalmente estes determinantes estão associados ao aumento de violência. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 

Quadro 04 - Índice de IDH no município de Marechal Deodoro, 2010. 
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Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 

 

Taxa de Urbanização: 11.612 domicílios urbanos (94,4%); 640 domicílios 
rurais (5,6%). 

Renda Média Familiar: rural: 763,99 reais; urbano: 1.673,86 reais. 

 

Quadro 05 – Tipo de tratamento do lixo no município de Marechal Deodoro, 
junho 2014 

TRATAMENTO DO LIXO JUNHO 2014 
Coletado 12.454 
Queimado/enterrado 555 
Céu aberto 707 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB  

 

Quadro 06 - Tipo de tratamento dos dejetos no município de Marechal 
Deodoro, junho 2014 

DESTINO DEJETOS (fezes e urina) JUNHO 2014 
Céu aberto 1.071 
Esgoto 808 
Fossa 11.837 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB  

 
Quadro 07 - Tipo de tratamento da água no município de Marechal Deodoro, 
junho 2014 

TRATAMENTO DA ÁGUA JUNHO 2014 
Filtrada 2.893 
Fervida 87 
Clorada 5.532 
Sem tratamento 5.204 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB  

 

% de recolhimento de esgoto por rede pública: 46,31% 
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Gráfico 01 - Principais Atividades Econômicas no município de Marechal 
Deodoro, 2012. 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE/ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome – MDS 

 

Conforme se observa, a indústria é a área que mais está empregando (4.184 

empregos), seguido pelos serviços (3.397 empregos). 

1.3.3 Aspectos Demográficos: 
Quadro 08 - Aspectos Demográficos do Município de Marechal Deodoro - 
relação idade e sexo, 2014. 
 
Município: Marechal Deodoro 
Total da População: 49.738 
Nº de 
Indivíduos 

<1 1– 4 
 

05  - 
06 

7 - 9 10 -
14 

15 - 19 20 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60  Total 
 

MULHER 19 1.166 907 1.375 2.586 2.708 9.008 3.182 2.272 2.431 2.5.654 

HOMEM 30 1.170 970 1.558 2.786 2.652 8.017 2.750 2.007 2.144 24084 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB  

 

Taxa de Crescimento Anual: 2,6% (IBGE, censo 2010) 

Densidade demográfica: 305,90 hab/km2 

Taxa de Escolarização: 14.852 indivíduos matriculados em creches ou 

escolas (IBGE, censo 2010). 

Quadro 09 - Crianças de 7 a 14 anos matriculadas na escola no município de 
Marechal Deodoro, maio 2014. 
 

MUNICIPIO URBANA RURAL TOTAL 
Marechal 
Deodoro 1.186 5.584 6.770 
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Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB  

 

Quadro 10 - Número de Escolas, matricula inicial por dependência 
administrativa e tipos de ensino no município de Marechal Deodoro, 2012. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira – INEP 

 

Proporção de moradores abaixo da linha de pobreza: 18,5% (IBGE, censo 

2010) 

Índice de desenvolvimento da educação básica, absoluto e relativo no Brasil: 

5.003ª posição, entre os 5.565 do Brasil, quando avaliados os alunos da 4ª série, e 

na 5.305ª  no caso dos alunos da 8ª série.  

O IDEB nacional, em 2011, foi de 4,7 para os anos iniciais de ensino 

fundamental em escolas públicas e de 3,9 para os anos finais. Nas escolas 

particulares, as notas médias foram respectivamente 6,5 e 6,0 (Ministério da 

Educação, IDEB) 

 

Quadro 11 - Indicadores Educacionais do Município de Marechal Deodoro, 
2011.  

 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira – INEP 
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Quadro 12 – Taxas de Rendimento Escolar do Munícipio de Marechal Deodoro, 
2011.  

 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira – INEP 

 

1.3.4 - Sistema Local de Saúde - Dados Sobre:  
Conselho Municipal de Saúde (composição, regularidade de reuniões etc)  

As reuniões do Conselho Municipal de Saúde em Marechal Deodoro são 

realizadas uma vez ao mês, na última terça-feira. 

 

Quadro 13 - Orçamento destinado à saúde no Município de Marechal Deodoro, 
2013. 

 
Fonte: Fundo Nacional de Saúde. 

 

Recursos Humanos em Saúde (número de profissionais, forma de vínculo, 

carga horária semanal, horário de trabalho, etc). 
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Quadro 14 – Número de profissionais de Saúde de acordo com a especialidade 
médica do Município de Marechal Deodoro, 2012. 

 
Fonte: Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde -  DATASUS 

 

Quadro 15 – Número de outros profissionais de Saúde do Município de 
Marechal Deodoro, 2012. 

 
 Fonte: Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde -  DATASUS 

 

1.3.5 - Território / Área de Abrangência  
Nível de alfabetização: 31.988 pessoas residentes alfabetizadas (IBGE, censo 

2010).  

 

1.4 RECURSOS DA COMUNIDADE 

Quadro 15 – Recursos da comunidade de Marechal Deodoro, 2012. 
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Fonte: Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde – DATASUS 

 

* Considerou-se os estabelecimentos de saúde mais demandados pela sociedade. 

Outros recursos da comunidade, incluindo área de saúde (hospitais, clínicas, 

laboratórios, escolas, creches, igrejas): 

 CAPS Maria Célia de Araújo Sarmento 

 Casa de Saúde e Maternidade Imaculada Conceição 

 Centro de Saúde professor Estácio de Lima (ambulatório de 

especialidades) 

 Centro municipal de especialidade odontológica (CEO) 

 Crescer Espaço terapêutico 

 Laboratório Marechal Deodoro 

 Núcleo de apoio à saúde da família (NASF) 

 Unidade Móvel de Nível pré-hospitalar (SAMU-USB) 

 Unidade de pronto-atendimento (UPA) 

 Escolas Municipais e particulares 

 Creches Municipais e particulares 

 Igrejas católicas e evangélicas. 

Serviços existentes (luz elétrica, água, telefonia, correios, bancos);  
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Quadro 16 – Instituições bancarias disponíveis no município de Marechal 
Deodoro, 2012 

 
Fonte: Pesquisa direta junto as Agências Bancárias/ Banco Central do Brasil - BACEN 

 

Quadro 17 – Consumo e número de consumidores de energia elétrica no 
município de Marechal Deodoro, 2012.  

 
Fonte: Eletrobrás – Distribuidora Alagoana. 

 

1.5 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

Inserção na comunidade (localização e acesso):  
Estratégia de Saúde da Família Terra da Esperança, situada no Conjunto 

José Dias, Marechal Deodoro-AL, de fácil acesso e central para a maioria da 

comunidade adstringente, no entanto, foram cadastrados alguns usuários que o 

acesso se torna distante, impossibilitando, o indivíduo que tenha algum grau de 

deficiência, seja idoso, com problema de saúde que se dirija a unidade com 

frequência. 

Horário de funcionamento: 07 ás 12:00 e 13:00 ás 16:00 horas. 

  

1.5.1 - RECURSOS HUMANOS  
Número, profissão, horário de trabalho.  

• Diretora administrativa: 01 – 40 horas/semana 

• Digitador: 01 – 40 horas/semana 
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• Médica de saúde da família: 01 - 40horas/semana 

• Médico pediatra: 01 – 20 horas/semana 

• Enfermeira: 01 - 40horas/semana 

• Técnica de enfermagem: 02 - 40horas/semana 

• Agentes comunitários: 06 - 40horas/semana  

• Cirurgião Dentista: 01 - 40horas/semana 

• Auxiliar de consultório dentário: 01 - 40horas/semana 

• Técnica de enfermagem: 02 - 07 as 16:00 

• Serviços gerais: 01 - 07 as 16:00  

• Motorista: 01 

• Farmacêutico: 01 

 

1.5.2 - RECURSOS MATERIAIS  
Ausência de telefonia fixa. Internet acessível apenas na sala da diretora 

administrativa, e com conexão de má qualidade. 

Instalações físicas para assistência:  
Possui um consultório médico, um consultório de enfermagem, uma sala para 

coleta de exame citológico, consultório odontológico, uma sala para pré-consulta 

muito pequena, uma sala para curativo, uma sala para coleta de exames, uma sala 

de vacina, área para esterilização, uma farmácia.  Farmácia, esterilização, sala de 

coleta de exames e sala de vacina são compartilhadas para as duas unidades.  

1. Serviço de apoio: farmácia e Serviço de Arquivo Médico e Estatístico 
(SAME). 

Funcionam duas unidades de saúde no mesmo ambiente, considerando ainda 

que apresentam acondicionamento e estrutura física inadequada. 

1.5.3 – ALGUNS DADOS RELEVANTES DA COMUNIDADE ADSCRITA 
Em julho de 2014 de acordo com dados colhidos na Secretaria Municipal de 

Saúde de Marechal Deodoro estavam cadastradas 863 famílias, correspondendo a 

aproximadamente 5.000 pessoas. Dentre esta população 269 são menores de 5 

anos. Neste período estão cadastradas 30 gestantes, destas, 16 são menores de 20 

anos, correspondendo a 53% do total, um dado muito relevante e superior em 

porcentagem ao índice do próprio município.  

http://www.google.com.br/url?url=http://www.hcancerbarretos.com.br/institucional/unidades/122-institucional/departamentos-medicos/servico-de-arquivo-medico-e-estatistica-same/268-servico-de-arquivo-medico-e-estatistica-same&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oWtyVe33DoKdgwTIhYDQBw&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNFhYtJ77Yd9PiMnZgerDGbhFIdf9g
http://www.google.com.br/url?url=http://www.hcancerbarretos.com.br/institucional/unidades/122-institucional/departamentos-medicos/servico-de-arquivo-medico-e-estatistica-same/268-servico-de-arquivo-medico-e-estatistica-same&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oWtyVe33DoKdgwTIhYDQBw&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNFhYtJ77Yd9PiMnZgerDGbhFIdf9g
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A sexualidade é considerada um aspecto importante na adolescência e a 

gravidez aparece em sua grande maioria como problema nessa fase de vida. 

Denomina-se gravidez na adolescência a gestação ocorrida em jovens de 10 a 20 

anos de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), período em que as 

mesmas estão em pleno desenvolvimento.  

A OMS considera a gravidez na adolescência como de alto risco devido as 

repercussões sobre a mãe e o feto e/ou recém-nascido, além de acarretar 

problemas sociais e biológicos além de consequências emocionais, físicas, sociais e 

econômicas (CHALEM et al, 2007 apud SILVA 2013). Comparando com filhos de 

mulheres fora desta faixa, os filhos das jovens entre 10 a 20 anos tem maior índice 

de baixo peso ao nascer e mortalidade infantil aumentada. A gravidez na 

adolescência representa uma das principais causas de morte de mulheres entre 15 e 

19 anos, seja por complicações na própria gravidez ou pela prática clandestina de 

aborto (SOUZA, 2001).  

O abandono, a promiscuidade, a desinformação são os fatores mais 

frequentes nesta fase. A maioria abandona os estudos para cuidar da criança, 

interferindo diretamente em sua vida adulta produtiva e socioeconômica (COSTA, 

SENA E DIAS, 2011). Por vezes a gestação é considerada como responsabilidade e 

culpa da menina, afastando o envolvimento masculino das responsabilidades, 

especialmente porque grande parte dos métodos preventivos são femininos. A 

gravidez pode, no entanto, apresentar vários significados a depender da vivência da 

menina, inclusive ser desejada como: engravidar para não perder o namorado, sair 

da casa dos pais, afirmar sua feminilidade, cuidar do filho como um objetivo de vida 

(MOREIRA, 2010).  

Informes do Ministério da Saúde, sugerem que está havendo aumento no 

número de jovens com vida sexual ativa. Em 1998, na população com idade entre 16 

e 19 anos, 56,5% dos homens e 41,6% das mulheres referiram ter tido atividade 

sexual nos últimos 12 meses. Já em 2005, nessa mesma faixa etária, os valores 

passaram para 78,4 e 68,5%, respectivamente (RAMOS, 2011). Segundo a 

Organização Mundial da Saúde, 22% dos adolescentes fazem sexo pela primeira 

vez aos 15 anos de idade. 

 É nesta fase importante de autoconhecimento e incertezas que a falta de 

informação pode gerar uma gravidez inesperada ou mesmo a contaminação por 
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doenças sexualmente transmissíveis. De acordo com dados do Ministério da Saúde 

em 2007 ocorreram 2.795.207 nascimentos no Brasil, dos quais 21,3% (594.205) 

foram de mães adolescentes (BRASIL, 2012). 

O aumento de ações dentro das escolas, a orientação sobre métodos 

contraceptivos e a distribuição de camisinhas em postos de saúde têm contribuído 

para a queda no número de adolescentes grávidas no Brasil. Entre 2005 a 2009, o 

número de partos realizados entre jovens de 10 a 19 anos caiu 22,4%, comparado à 

década anterior (BRASIL, 2012). 

 
Nó critico: 

• Falta de informação a respeito da puberdade e sexualidade na adolescência. 

• Influência da mídia e amigos – início da atividade sexual precoce, uso de 

drogas e bebidas alcoólicas. 

• Necessidade de autoafirmação na sociedade. 

• Falta de ações na unidade de saúde voltadas aos adolescentes 

 
 
 
 
 
 
 

2 JUSTIFICATIVA 
 

A problemática é notável, especialmente pelos índices obtidos, no qual no 

município de Marechal Deodoro, no período de junho 2013 a junho 2014, obteve 

uma prevalência de menores de 20 anos entre as gestantes cadastradas no 

SisPreNatal de 33%. Devido à carência de um grupo de adolescentes, trabalhou-se 

nas escolas com esta faixa etária afim de criar turmas atuantes com foco na 

sexualidade, tendo em vista que os adolescentes apresentam vulnerabilidade à 

gravidez precoce, bem como às doenças sexualmente transmissíveis, por se 

encontrarem numa fase de transformações que exigem um acompanhamento, 
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orientação e educação sobre as mudanças decorrentes da idade em que se 

encontram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVO 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 
Propor um plano de intervenção voltado à prevenção de gravidez na 

adolescência na área de abrangência da ESF Terra da Esperança visando trabalhar 

em cima do indicador gravidez na adolescência e seus fatores associados. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Identificar a ocorrência de gravidez na adolescência no município de Marechal 

Deodoro/Alagoas, no período de 2014; 

• Apresentar subsídios para o planejamento de ações de promoção à saúde no 

âmbito do PSF, com atividades voltadas ao PSE para a população jovem em 

relação à saúde sexual e reprodutiva; 

• Contribuir para aumento de conhecimento dos adolescentes sobre 

sexualidade; 

• Contribuir para redução do número de adolescentes que engravidam por falta 

de informação na comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 
 

Foi realizado através do diagnóstico situacional, revisão bibliográfica e 

posterior elaboração das etapas do Plano Estratégico Situacional - PES de ação no 

enfrentamento do problema Gravidez na adolescência.  

A revisão bibliográfica foi realizada em base de dados da biblioteca virtual em 

saúde SciELO, Programa Ágora, sites do IBGE e OMS. Descritores: gravidez na 
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adolescência, promoção da saúde e Saúde do adolescente, apenas em artigos que 

foram publicados em português. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 REVISÃO DE LITERATURA 
 

O Programa Saúde na Escola (PSE) instituído pelo Decreto Nº 6.286/2007, 
visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, 
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proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira (BRASIL, 

2007).  
O PSE tem como finalidade contribuir para a formação integral dos 

estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que 

comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de 

ensino (BRASIL, 2007; BRASIL, 2013). 

O planejamento das ações do PSE considera: o contexto escolar e social, o 

diagnóstico local em saúde do escolar e a capacidade operativa em saúde do 

escolar. A escola é a área institucional privilegiada deste encontro da educação e da 

saúde: espaço para a convivência social e para o estabelecimento de relações 

favoráveis à promoção da saúde pelo viés de uma Educação Integral (BRASIL, 

2013). 

O programa utilizou as seguintes dimensões de reflexão e ação: Educação 

em Saúde para promoção da saúde e qualidade de vida, através do protagonismo 

dos sujeitos; e Metodologia do processo de trabalho de Enfermagem na Estratégia 

de Saúde da Família.  

A educação em saúde é uma atividade planejada que objetiva criar condições 

para produzir as mudanças de comportamento desejadas em relação à saúde, 

mediante estratégias que estimulem a autonomia e o exercício da cidadania. O 

enfermeiro desempenha um papel importante na educação em saúde da população 

podendo atuar nas diferentes etapas de desenvolvimento do indivíduo, de modo 

especial, a fase da adolescência por ser uma fase primordial para a formação e 

construção do indivíduo como cidadão (GAZZINELLI MF et al., 2005). 

Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a adolescência inicia-se 

aos 12 anos com término aos 18 anos, fase em que já se é possível responder 

juridicamente por seus atos (BRASIL, 1990). A Organização Mundial de Saúde 

(OMS), no entanto, delimita a adolescência como a segunda década de vida, 

período compreendido de 10 aos 19 anos, onze meses e vinte e nove dias (HORTA, 

2007).  

O principal propósito de trabalhar com grupos de adolescentes é ampliar o 

acesso e aumentar a adesão aos serviços de saúde, visando atender às 

especificidades dessa faixa etária, com a atenção especialmente voltada aos 
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aspectos preventivos e de promoção da saúde (SATELES, 2009). Estas ações são 

especialmente estreitadas quando a equipe de saúde utiliza o ambiente escolar, 

onde o grupo já se encontra reunido diariamente e possuem interação entre si, 

assim neste formato é possível abordar um maior número de adolescente, obtendo 

maior participação destes.  

O Enfermeiro que trabalha na ESF tem diversas atribuições dentre elas a 

atenção à este grupo, com foco na sexualidade, tendo em vista que de acordo com 

Sateles (2009) os adolescentes representam um grupo de vulnerabilidade à gravidez 

precoce, bem como às doenças sexualmente transmissíveis, por se encontrarem 

numa fase de transformações que exigem um acompanhamento, orientação e 

educação sobre as mudanças decorrentes da idade em que se encontram. 

A atuação das equipes do PSF deve ser dirigida para os problemas e agravos 

de saúde que atingem a população nos seus diferentes ciclos de vida. Dentre as 

competências previstas para essas equipes está a prevenção da gravidez na 

adolescência. Face às mudanças no padrão de fecundidade no Brasil observa-se 

um aumento de mães adolescentes nas últimas décadas, o que significa um grande 

desafio para a saúde pública (SILVA, 2010). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 22% dos adolescentes fazem 

sexo pela primeira vez aos 15 anos de idade. É nesta fase importante de 

autoconhecimento e incertezas que a falta de informação pode gerar uma gravidez 

inesperada ou mesmo a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis 

(BRASIL, 2012). Mesmo havendo uma leve redução na incidência da gravidez na 

adolescência, em algumas regiões do Brasil, ela é ainda o motivo de preocupação 

por parte dos profissionais de saúde e também por órgãos públicos. 

A gestação na adolescência é considerada um indicador negativo de 

desenvolvimento social uma vez que ocasiona inúmeros problemas na vida da 

adolescente e pode levá-la a situações drásticas, como aborto e o 

desencadeamento de sofrimento físico e psíquico (ADESSE et al., 2008 apud 

SALOMAO, 2011, p.10). No Brasil e em muitos países em desenvolvimento, a 

gravidez na adolescência tem sido vista como um perigo para a sociedade e como 

um alerta para a saúde pública, uma vez que é uma questão de grande extensão e 

acarreta problemas em vários aspectos: sociais, econômicos, de saúde e afetivos. 



24 
 

 
 

Esse fenômeno impõe mudanças na abordagem que o profissional de saúde 

deve adotar para oferecer orientações, informação e comunicar-se adequadamente 

em relação à métodos anticoncepcionais, cuidados na gravidez e com o recém-

nascido desse grupo etário. 

Ressalta-se que a adolescência é uma fase de transição do desenvolvimento 

humano, que possui características próprias. Essa fase de amadurecimento do 

desenvolvimento social exige um cuidado por parte dos familiares, educadores e 

profissionais de saúde, assim estes também devem estar preparados para atuar 

junto aos mesmos, considerando inclusive diferença de gerações, características da 

abordagem, vivências características de atuar dos educadores e profissionais de 

saúde, dentre outros.  

A sexualidade deve ser orientada de forma a preparar o indivíduo para a vida, 

porém para educar é preciso que o educador esteja preparado para tal tarefa, busca 

considerar a sexualidade como algo inerente a vida e a saúde, que se expressa 

desde cedo no ser humano. Todos esses fatores denotam uma necessidade cada 

vez maior da inclusão da temática sexual no currículo escolar (SAMPAIO, 1996). 

 
A sexualidade, além de ser vista como elemento fundamental da 
condição humana, deve ter suas diferentes expressões consideradas 
à luz da cultura dos direitos humanos. A todo cidadão deve ser 
assegurado o respeito à sua identidade sexual e de gênero, o direito 
ao livre exercício de sua sexualidade, com devida visibilidade de sua 
orientação sexual (BRASIL, 2006). 
 

Cada vez mais cedo, é iniciada a atividade sexual, o que leva à compreensão 

da necessidade de construção de parceria entre escola, família e sociedade, para 

que cada um destes segmentos assuma e cumpra seus deveres em relação à 

educação dos mesmos.  

Furlani (1997) apud Filho (2010, p.15) relata que a educação sexual com 

adolescente deve ser feita de modo contínuo e permanente, ou pelo menos, deverá 

durar um bom tempo, para que possam ser discutidas, além de informações, novas 

atitudes nas pessoas, frente à sexualidade coletiva e a sexualidade individual ele 

deve ter a característica de partir das dúvidas existentes nas crianças e jovens dos 

temas urgentes. 

Necessita-se também de um trabalho dentro da escola, incorporando ao 

currículo temas como: Gravidez na adolescência, AIDS e outras doenças 
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sexualmente transmissíveis e a valorização da pessoa enquanto ser humano. De 

acordo com Brasil (2012) o aumento de ações dentro das escolas, a orientação 

sobre métodos contraceptivos e a distribuição de camisinhas em postos de saúde 

têm contribuído para a queda no número de adolescentes grávidas no Brasil. 

Adolescentes que precocemente engravidam, tendem a evadir-se da escola 

interrompendo um ciclo de evolução necessário à sua formação. Meninas que ainda 

necessitam do apoio e do acompanhamento dos pais, por causa de uma gravidez 

num momento inadequado, abandonam seus estudos e passam a assumir 

responsabilidades como se estivessem na fase adulta (SANTANA, 2010). 

A gestação nesta fase, mesmo sem complicações, é chamada de gestação 

de risco pela própria condição que a adolescência impõe.  

Reis e Ribeiro (2010) apud Nunes et al. (2012, p.19) afirmam ainda que: 

 
Ao engravidar, a jovem tem de enfrentar, paralelamente, tanto os 
processos de transformação da adolescência como os da gestação. 
Isto, nesta fase, representa uma sobrecarga de esforço físico e 
psicológico tão grande que para ser bem suportada necessitaria 
apoiar-se num claro desejo de tornar-se mãe. Porém, geralmente 
não é o que acontece.  
 

O Ministério da Saúde afirma que construir espaços de diálogo entre 

adolescentes, jovens, professores, profissionais de saúde e comunidade é, 

comprovadamente, um importante dispositivo para construir resposta social com 

vistas à superação das relações de vulnerabilidade às DST, à infecção pelo HIV e à 

AIDS, assim como à gravidez não planejada.  O que acontece, no entanto, é que 

muitos pais acham constrangedor ter um diálogo com os filhos. É notória a 

necessidade destas parcerias para melhor orientação de adolescentes em relação à 

gravidez precoce e suas consequências. 

As ações desenvolvidas devem ir além da dimensão cognitiva, levando em 

conta aspectos subjetivos, questões relativas às identidades e às práticas afetivas e 

sexuais no contexto das relações humanas, da cultura e dos direitos humanos 

(BRASIL, 2006).  

 

 



26 
 

 
 

6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 

A proposta de intervenção foi baseada no nó crítico: “Falta de informação a 

respeito da puberdade e sexualidade na adolescência.” A partir desse nó crítico 

foram elaboradas operações, para que fosse possível atingir os resultados 

esperados, gerando um aumento das informações a respeito do problema, 

participação dos escolares e comunidade. 

 
Quadro 18 – Desenho das operações para enfrentamento dos nos críticos em 
relação a falta de informação a respeito da puberdade e sexualidade na 
adolescência, na ESF Terra da Esperança, no município de Marechal Deodoro.   
 
Nó crítico 1 Falta de informação a respeito da puberdade e sexualidade na 

adolescência. 
Operações Adolescente consciente 

 
Projeto Aumentar o nível de informação sobre sexualidade e diminuir o 

número de adolescentes gravidas.  
Resultados 
esperados 

• Diminuir o número de adolescentes que engravidam por falta 
de informação sobre o sexualidade e métodos contraceptivos 

 
• Adolescentes mais informados sobre métodos contraceptivos 

Produtos 
esperados 

Grupos operativos de adolescentes na escola 
 
Cursos educativos para adolescentes, responsáveis e educadores 
 
Capacitação de ACS, educadores e dos responsáveis. 

Atores sociais/ 
responsabilidades  

Organizacional: Enfermeira do PSE e diretora da escola 
Cognitico :Equipe multiprofissional da ESF 
Financeiro e Político: Secretaria Municipal de Saúde  

Recursos 
necessários 

Organizacional: estabelecer agenda. Programar horários compatíveis 
com escola, responsáveis dos adolescentes e profissionais de saúde.  
 
Cognitivo: Capacidade de interagir com o grupo e disseminar 
informações a respeito da puberdade e gravidez na adolescência. 
 
Financeiro: para aquisição de recursos audiovisuais. Folhetos 
educativos, de papelaria e faixas. Lanche para o grupo de 25 pessoas;  
 
Político: realizar articulação para estabelecer parceria com escola. 

Recursos críticos Financeiro: para aquisição de recursos audiovisuais, folhetos, etc. 
Político: realizar articulação para estabelecer parceria com escola. 

Controle dos 
recursos críticos / 
Viabilidade 

Financeiro: secretário de saúde/ Favorável  
 
Político: secretaria de educação/ Favorável  

Ação estratégica 
de motivação 

Apresentar o projeto a diretora da escola 
Realizar encontro com adolescentes através de grupos operativos 
Realizar atividades lúdicas 
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Realizar rodas de conversa com educadores e responsáveis. 
Realizar parceria com escola da comunidade 

Responsáveis: Enfermeira do PSE 
Equipe multiprofissional da ESF 
Secretario de Saúde  

Cronograma / 
Prazo 

10 a 28 de Novembro 

Gestão, 
acompanhamento 
e avaliação 

A avaliação foi realizada a cada encontro com os adolescentes, 
através das dinâmicas e trabalhos desenvolvidos, analisando a 
evolução dos conhecimentos e discursões. 

 

Quadro 19 – Desenho das operações para enfrentamento dos nos críticos em 
relação a Influência da mídia e amigos – início da atividade sexual precoce, 
uso de drogas e bebidas alcoólicas, na ESF Terra da Esperança, no município 
de Marechal Deodoro.   

Nó crítico 2 Influência da mídia e amigos – início da atividade sexual precoce, 
uso de drogas e bebidas alcoólicas. 

Operações Mente aberta 
Projeto Modificar hábitos e estilos de vida 
Resultados 
esperados 

Oferecer melhor emponderamento aos adolescentes diante das 
influências. 
 
Adolescente e população mais informada sobre os riscos de 
gravidez na adolescência.  
  

Produtos 
esperados 

Grupos operativos de adolescentes na escola 
 
Parceria com instituições locais como igreja, pastoral da Criança e 
do adolescente, grupo de Alcoólicos Anônimos, grupo de jovens  

Atores sociais/ 
responsabilidade
s  

Estrutural: Secretaria de Educação  
 
Cognitivo: Equipe da ESF 
 
Financeiro: Secretaria de Saúde  
 
Político: Secretaria Municipal de Saúde 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Espaço para reunião com o grupo 
 
Cognitivo: conhecimento sobre o tema e sobre estratégias de 
comunicação. Capacidade de interagir com o grupo e disseminar 
informações a respeito da puberdade e gravidez na adolescência. 
 
Financeiro: Datashow, Lanche para o grupo de 25 pessoas após 02 
encontros; quatro faixas informativas; 10 cartolinas brancas, faixas 
informativas, material educativo sobre reprodução. 
 
Político: articulação intersetorial.  

Recursos críticos Financeiro: Datashow, Lanche para o grupo de 25 pessoas após 02 
encontros; quatro faixas informativas; 10 cartolinas brancas, faixas 
informativas, material educativo sobre reprodução. 
 
Político: articulação intersetorial. 
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Controle dos 
recursos críticos / 
Viabilidade 

Financeiro: Secretário de Saúde / Favorável  
 
Político: Secretário de Saúde/ Favorável  

Ação estratégica 
de motivação 

Apresentação do projeto  

Responsáveis: Enfermeira 
  
Médica 
  
  
Coordenador da ESF do município 

Cronograma / 
Prazo 

Grupo operativo:1 de Novembro a 5 de dezembro. 2ª etapa: 
parcerias- 03 meses para iniciar  

Gestão, 
acompanhamento 
e avaliação 

A avaliação foi realizada a cada encontro com os adolescentes, 
através das dinâmicas e participação nas rodas de conversa, 
analisando a evolução dos conhecimentos e discursões. As 
parcerias a serem estabelecidas através da Secretaria de Municipal 
de Saúde até a construção deste trabalho, ainda não havia sido 
estabelecida. 

 

Quadro 20 – Desenho das operações para enfrentamento dos nos críticos em 
relação a necessidade de auto-afirmação na sociedade, na ESF Terra da 
Esperança, no município de Marechal Deodoro.   

Nó crítico 3 Necessidade de autoafirmação na sociedade 
Operações Mentes saudáveis 
Projeto Emponderar adolescentes diante das tomadas de decisões  
Resultados 
esperados 

Adolescentes mais seguros para tomar suas decisões e 
responsabilizar-se pelas consequências 
  
Oferecer atividades e oficinas que que possam inserir o jovem a 
sociedade.  

Produtos 
esperados 

Oficinas em Parceria com CRAS 
  
Parceria com Senai para cursos voltados ao início no mercado de 
trabalho 
  
Grupos operativos nas escolas 

Atores sociais/ 
responsabilidade
s  

Estrutural: diretora da escola e enfermeira do PSE 
 
Cognitivo: equipe da ESF 
 
Financeiro: Secretaria Municipal de Saúde  
 
Político: Secretaria Municipal de Saúde 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Espaço para reunião com o grupo, ajustar agendas pra 
estabelecer horários para as atividades 
 
Cognitivo: Capacidade de interagir com o grupo e disseminar 
informações a respeito da puberdade e gravidez na adolescência. 
 
Financeiro: transporte dos adolescentes até o local do curso. 
Datashow, Lanche para o grupo de 25 pessoas após 02 encontros; 
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10 cartolinas brancas. 
 
Político: articulação intersetorial 

Recursos críticos Político: articulação intersetorial  
 
Financeiro: transporte dos adolescentes até o local do curso. 
Datashow, Lanche para o grupo de 25 pessoas após 02 encontros; 
10 cartolinas brancas. 

Controle dos 
recursos críticos / 
Viabilidade 

 Político: Secretário de Saúde, Coordenador do PSE, coordenador 
do SENAI, /   Favorável   
Financeiro: Secretário de Saúde / favorável  

Ação estratégica 
de motivação 

Apresentação do projeto para os diretores dos programas  
 

Responsáveis: Equipe de saúde 
  
Prefeito 
  
Secretário de Saúde 

Cronograma / 
Prazo 

Grupo operativo. 08 a 12 de dezembro. 2ª etapa: de parcerias - 03 
meses para iniciar – Não iniciado. Parceiros identificados, porem 
parceria ainda não estabelecida. 

Gestão, 
acompanhamento 
e avaliação 

A avaliação foi realizada a cada encontro com os adolescentes, 
através das dinâmicas e trabalhos desenvolvidos, analisando a 
evolução dos conhecimentos e discursões. Foi avaliado o interesse 
diante da oficina realizada em parceria com o CRAS e debatido sua 
importância. 
A parceria com o SENAI ou de incentivo a iniciação ao mercado de 
trabalho ainda não foi estabelecida com a Secretaria Municipal de 
Saúde.  O acompanhamento será através de relatórios do 
envolvimento e avaliação dos cursos ofertados.  
 

 

Quadro 21 – Desenho das operações para enfrentamento dos nos críticos em 
relação a falta de ações na unidade de saúde voltadas aos adolescentes, na 
ESF Terra da Esperança, no município de Marechal Deodoro.   

Nó crítico  Falta de ações na unidade de saúde voltadas aos adolescentes 
Operações Linha de cuidado 
Projeto Implantar a linha de cuidado para o risco de gravidez na 

adolescência incluindo os mecanismos de referência e contra-
referência  

Resultados 
esperados 

Aumentar a cobertura de assistência a população de adolescentes 
sobre promoção e proteção à saúde. 

Produtos 
esperados 

Linha de cuidado para riscos de gravidez na adolescência. 
  
Recursos humanos capacitados 

Atores sociais/ 
responsabilidade
s  

Cognitivo: Equipe de ESF  
 
Organizacional: Medico e enfermeira da ESF em conjunto com 
Secretario de Saúde do Município 
 
Político: Secretaria de Saude, Prefeito 

Recursos Cognitivo: Conhecimento sobre adolescentes afim de entender as 
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necessários suas necessidades.  
 
Organizacional: Estabelecer o melhor fluxo de assistência.  
 
Político: Contactar serviços e setores envolvidos para estabelecer 
parcerias.  

Recursos críticos Político: Contactar serviços e setores envolvidos para estabelecer 
parcerias. 

Controle dos 
recursos críticos / 
Viabilidade 

Político: Secretário de saúde, Prefeito 

Ação estratégica 
de motivação 

Apresentar o projeto 
Reforçar para toda a equipe a importância do projeto e adesão de 
todos os integrantes 

Responsáveis: Enfermeira e medico da ESF 
Diretora da ESF do município 
Secretário de saúde  

Cronograma / 
Prazo 

Apresentação do projeto, sensibilização e capacitação das equipes. 
10 a 28 de Novembro. Definição do fluxo de assistência – entrega 
em 3 meses. 

Gestão, 
acompanhamento 
e avaliação 

Foi acompanhado através envolvimento e empenho da equipe, 
através das sensibilizações e capacitações realizadas. Até a 
construção deste trabalho ainda não havia sido definido junto a 
secretaria Municipal de Saúde o fluxo de assistência. Será 
acompanhado o número de adolescentes gravidas da comunidade e 
averiguando se houve diferença nestes dados após o início do 
projeto. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A gravidez na adolescência é uma situação grave e é considerada um 

problema de saúde pública, podendo atuar de forma negativa na vida destes jovens 

e do bebê. Neste sentido e diante do diagnostico situacional realizado - alto índice 

de gravidez na adolescência (33%), foi proposto o plano de intervenção para 

prevenção da ocorrência de gravidez na adolescência na área da estratégia de 

saúde da família Terra da Esperança visando contribuir para sua redução. 

Foram realizadas diversas atividades com o grupo de adolescentes da escola 

da comunidade e ficou notório que são muito carentes de informações quanto a 

sexualidade e todo o contexto que envolve uma gravidez nesta faixa etária, assim 

como a necessidade de um acompanhamento contínuo por profissionais de saúde, 

com ações voltadas à promoção, por meio de atividades, dinâmicas, e com 

linguagem de acordo o grupo.  

Com os grupos operativos e sua dinâmica pode-se observar a evolução deles 

e melhor pensamento crítico diante das situações problemas propostas. Todavia, 

houveram atividades que até a construção deste trabalho ainda não haviam sido 

possibilitadas por falta de acordos da Secretaria municipal de saúde e outras 

instituições. 

Foi percebido que a equipe da ESF Terra da Esperança ficou mais envolvida 

com as atividades voltadas a esta faixa etária, contribuindo para um aumento do 

vínculo dos adolescentes com a unidade de saúde. A atuação dos profissionais do 

PSF na atenção à população jovem representa uma estratégia para, a partir da 

identificação dos fatores que interferem na gravidez na adolescência, planejar as 

intervenções de prevenções necessárias visando sua redução.  

A parceria com a escola e responsáveis, foi muito válida, com encontros e 

discussões esclarecedoras. Foi notório ainda que os profissionais da educação, se 

sentiram mais seguros a participar das dinâmicas e conversar com os alunos sobre 

os temas abordados após as capacitações, de acordo com depoimentos dos 

mesmos após encontros.  

Espera-se que sejam pactuadas as demais atividades ainda pendentes para 

melhor alcance dos objetivos propostos e desta forma realizar um cuidado mais 

integral a esta faixa etária vulnerável. 
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Assim, diante da revisão de literatura e prática, percebeu-se que é possível a 

criação de grupos operativos e o aumento da adesão dos adolescentes a um grupo 

desde que sejam utilizadas estratégias voltadas a esta faixa etária. O presente plano 

de ação para prevenção de gravidez na adolescência é uma importante ferramenta 

que poderá auxiliar neste objetivo.   
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