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RESUMO 

 

O aumento do número da taxa de gravidez na adolescência é um problema de 
saúde pública, relacionado com todas as classes sociais. Acontece nas grandes 
metrópoles assim como nas pequenas cidades. Hoje, em nosso município, estamos 
com esta situação muito presente, e não somente gestações na adolescência, mas 
também, problemas advindos desta situação afetando o desenvolvimento da mãe e 
da criança. A gravidez na adolescência está relacionada com muitos fatores, 
estando entre os principais, problemas sociais, familiares, causas emocionais, 
iniciação sexual cada vez mais precoce e sem o uso adequado de 
anticoncepcionais, além da cultura, religião, evasão escolar, entre outros. O objetivo 
deste trabalho foi propor um plano de ação para reduzir as taxas de gravidez na 
adolescência na população usuária da comunidade adscrita. A metodologia utilizada 
foi o diagnóstico situacional da área de abrangência, seguida de uma pesquisa 
bibliográfica sobre o tema, finalizando com a elaboração de um plano de intervenção 
utilizando o que é preconizado pelo Planejamento Estratégico Situacional (PES). 
Inferimos ser possível a realização de ações educativas pela equipe nas escolas, na 
atenção primária de saúde, na comunidade com os adolescentes e familiares e 
dessa forma, contribuir para redução do número de gestações não planejadas. 

 
 
 
Palavras-chave: Gravidez. Sexualidade. Gravidez na adolescência.AtençãoPrimária 
à Saúde.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The increase in the number of teenage pregnancy rates is a public health problem, 

related to all social classes. It happens in large metropolises as well as in small 

towns. Today in our town we have this situation very present, not only pregnancies in 

adolescence, but also, problems arising from this situation affecting the development 

of mother and child. Adolescent pregnancy is related to many factors, including 

social, family problems, emotional causes, sexual initiation that is becoming more 

precocious and without the proper use of contraceptives, besides culture, religion, 

school dropout, among others. The objective of this study is to propose a plan of 

action to reduce teenage pregnancy rates in the population of the community. The 

methodology used was the situational diagnosis of the area of comprehensiveness, 

followed by a bibliographical research on the subject, ending with the elaboration of 

an intervention plan using what is advocated by the Strategic Situational Planning 

(PES). We infer that it is possible to carry out educational actions by the team in 

schools, in primary health care, in the community with adolescents and family 

members and, thus, contribute to the reduction of the number of unplanned 

pregnancies. 

 

 

Keywords:Pregnancy. Sexuality, Teenagepregnancy. Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no censo de 2010, 

Guaxupé tinha uma população de 49.430 pessoas e uma população estimada de  

aproximadamente52.294habitantes, para o ano de 2017 ( IBGE, 2015). O município 

é integrante da microrregião de São Sebastião do Paraíso, no estado de Minas 

Gerais, no Brasil. 

No Quadro 1 encontram-se apresentados, por faixa etária e sexo, a população de 

Guaxupé.  

Quadro 1: População total do município de Guaxupé 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

Menores e 1 Ano 303 305 608 

1-4 anos 1.180 1.081 2261 

5 - 9 anos 1.656 1.569 3225 

10-14 anos 1.994 1.906 3900 

15-19 anos 2.138 2.067 4205 

20-24 anos 2.217 2.049 4266 

25-29 anos 2.094 2.009 4103 

30- 34 anos 1.858 1.862 3720 

35-39 anos 1.809 1.761 3570 

40-44 anos 1.728 1.822 3550 

45-49 anos  1.753 1.822 3575 

50 - 54 anos 1.597 1.569 3166 

55 - 59 anos 1.285 1.648 2931 

60 - 64 anos 1.039 1.346 2385 

65 - 69 anos 698 1.023 1721 

70 - 74 anos 521 848 1369 



13 
 

75 -79 anos 346 647 993 

80 - 84 anos 263 500 763 

85 - 89 anos 103 309 412 

90 - 94 anos 28 182 210 

95 - 105 ANOS 8 75 83 

TOTAL 24.619 24.811 52.108 

Fontes: IBGE (2010) 

Economicamente, Guaxupé é conhecida pela produção do café que foi e é tão 

importante que, como consequência, o município conta com uma imensa 

Cooperativa de Cafeicultores (Cooxupé). Além da Cooxupé, podemos destacar a 

Exportadora de Café Guaxupé, que exporta o produto para vários países. Também 

possui criação de gado bovino leiteiro, além de rebanhos suínos, equinos e 

galináceos. No município existe além do café, a produção de cana-de-açúcar, 

laranja, milho e soja. 

1.2  O Sistema municipal de saúde de Guaxupé 

Em relação à Rede de Serviços de Saúde o município Guaxupé possui: 

 Atenção Primária: Conta com cinco equipes de ESF e duas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) , sendo que tanto as ESF quando as UBS 

atendem a população urbana e área rural com 100% de cobertura. 

Destaca-se, ainda, a Saúde bucal disponível nos PSF. 

 Atenção Especializada: Atendimento especializado na Saúde da mulher 

centro de ginecologia, pediatria no centro de Saúde da criança. Demais 

especialidades e serviços de alta complexidade são referenciados para 

outros municípios como Alfenas, Poços de Caldas, e outros. 

 Atenção de Urgência e Emergência: Atendimento 24h no hospital público 

Santa Casa de Guaxupé.  

 Atenção Hospitalar: Santa Casa de Guaxupé. 

 Apoio Diagnóstico: Na cidade existem dois laboratórios particulares, e os 

dois possuem convenio com a prefeitura realizando exames laboratoriais 

no município. 



14 
 

 Assistência Farmacêutica: Dispensação farmacêutica disponível em dois 

locais no município com ampla cobertura medicamentosa. 

 Vigilância da Saúde: Serviço de vigilância epidemiológica VISA. 

 Relação com outros municípios: Poços de Caldas, Alfenas, Belo Horizonte 

se relacionam oferecendo atendimento hospitalar e ambulatorial 

especializado em várias áreas. 

 Consórcio de Saúde: Consórcio SISLAGOS, CISMIP e CONDERG. 

 Modelo de atenção: Modelo poli hierárquico de atenção. 

 

1.3 A Unidade Básica de Saúde Francisco José Ferreira 

 

 

De acordo com dados levantados na unidade, os bairros atendidos por nossa equipe 

da ESF Francisco José Ferreira estão próximos à unidade de saúde e prestamos 

serviços de atendimento clínico, pré-natal, vacinação, psicológico e odontológico a 

100% da população usuária do SUS da área de abrangência. A equipe cobre uma 

população de aproximadamente 3371 pessoas.  

 

A população local vive basicamente do trabalho na cooperativa local e indústria 

calçadista, bem como prestação de serviços para grandes agricultores e 100% da 

população local recebem água tratada e tratamento e esgoto, assim como energia 

elétrica;100% da população de crianças e adolescentes se encontram matriculados 

nas escolas e o índice de analfabetismo é médio. A cobertura vacinal é de 100%, 

bem como a realização de exames preventivos e mamografia para a população alvo. 

 

Temos alguns problemas de infraestrutura como falta de materiais, papel para secar 

as mãos após higienização. Contamos com telefonia fixa e celular, para contato com 

o hospital,Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU), e outras unidades de 

saúde se necessário. Todo material necessário para a realização das ações como 

exames preventivos, medicamentos, vacinas, material de trabalho é levado pela 

equipe de acordo com a demanda no carro na prefeitura. Temos geladeira para 

conservação de vacinas e medicamentos.  

 

1.4 A Equipe de Saúde da Família Francisco José Ferreira 
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A equipe é composta por uma médica, uma enfermeira, uma técnica em 

enfermagem e sete Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 

1.5 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Francisco José 

Ferreira 

 

A ESF funciona de segunda a sexta-feira das 7:00 às 16:00 horas, com atendimento 

médico de segunda à quinta-feira. Os demais profissionais trabalham no período 

integral de funcionamento. 

 

1.6 O dia a dia da Equipe Francisco José Ferreira 

 

O trabalho realizado pela equipe é voltado para atendimento com consultas 

agendadas e de demanda espontânea, pré-natal e puerpério, cuidados com 

idoso,visitas domiciliares, que realizamos nas manhãs das terças feiras, grupos de 

hiperdia e diabéticos. Realizamos reunião de equipe semanalmente, para expor 

situações enfrentadas pela equipe assim como desenvolver ações, discussão de 

casos e problemas relacionados a ESF.  

 

O município de Guaxupé conta com um número amplo de casas, a maioria delas 

construídas ao estilo moderno, com boas condições estruturais e que ocupam um 

espaço físico amplo, pelo qual são providas dum número adequado de cômodos 

compatível com a quantidade de habitantes da residência, a população usuária da 

ESF Francisco José Ferreira em sua maioria tem residências próprias adquiridas 

pelos programas sociais do governo. A população possui serviço de tratamento de 

água e esgoto, assim como energia elétrica e de telefonia.  

 

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

 

Pelo diagnóstico situacional realizado pela equipe na área de abrangência foi 

possível identificar os problemas de saúde vivenciados pela população. Entre os 

problemas encontrados estão: 

 Alto índice de adolescentes grávidas; 

 Alto índice de criminalidade e desemprego; 

 Áreas com risco de enchentes; 
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 Tabagismo e consumo de drogas ilícitas; 

 Distância elevada de deslocamento para acesso a alguns serviços de 

saúde de alta complexidade; 

 Alguns exames de alta complexidade além de serem realizados fora do 

município a população tem que aguardar muito tempo em lista de espera; 

 Longa lista de espera para realização de consultas especializadas; 

 Falta de especialidades médicas atendidas pelo SUS no município tais 

como: Endocrinologia, Hematologia entre outras; 

  População não participa regularmente dos grupos operativos; 

 Falta de espaço adequado e área coberta, para a realização de atividades 

físicas aos pacientes; 

 Falta de equipamento para atendimento de urgência. 

 

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

 

A equipe tem consciência da importância de enfrentar todos os problemas 

levantados, mas para nossa realidade é impossível este enfrentamento ao mesmo 

tempo pela falta de recursos (financeiros, humanos, materiais). 

 

Para priorizarmos os problemas, eles foram discutidos na reunião de equipe e 

analisados quais aqueles que trazem mais prejuízo para a saúde da comunidade. 

Mas para escolher, priorizar, avaliar com mais fidedignidade foi necessário utilizar 

critérios que possibilitaram uma priorização objetiva. Portanto utilizamos os   critérios 

para seleção: a importância do problema, sua urgência, a própria capacidade para 

enfrentá-lo, a viabilidade e os recursos, distribuindo pontos conforme sua urgência; 

definindo se a solução do problema está dentro, fora ou parcialmente dentro da 

capacidade de enfrentamento da equipe responsável pelo projeto de acordo com 

Campos, Faria e Santos (2010). 

Quadro 2: Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Francisco José Ferreira, 

Unidade Básica de Saúde Francisco José Ferreira, município de Guaxupé, estado 

de Minas Gerais. 
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Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alto índice de 

adolescentes grávidas 

Alta 
5 Parcial 1 

Alto índice de 

criminalidade e 

desemprego 

Alta 
3 Fora 6 

Áreas com risco de 

enchentes 

Alta 
3 Fora 8 

Tabagismo e consumo 

de drogas ilícitas 

Alta 
3 Parcial 3 

Distancia elevada de 

deslocamento para 

acesso a alguns 

serviços de saúde de 

alta complexidade 

Alta 
3 Fora 7 

Alguns exames de alta 

complexidade além de 

serem realizados fora 

do município a 

população tem que 

aguardar muito tempo 

em lista de espera 

Alta 
3 Fora 9 

Longa lista de espera 

para realização de 

consultas especializada 

Alta 
2 Fora 10 

Falta de especialidades 

médicas atendidas pelo 

SUS no município. 

Alta 
2 Fora 11 

População não participa 

regularmente dos 

grupos operativos 

Média 
2 Parcial 4 

Falta de espaço 

adequado e área 

coberta, para a 

realização de atividades 

Média 1 Fora 5 
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físicas aos pacientes. 

Falta de equipamento 

para atendimento de 

urgência 

Alta  3 Fora 2 

Fonte: autoria própria (2017). 

 

O problema priorizado utilizando os critérios foi o“ alto índice de adolescentes 

grávidas”. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Na equipe da ESF Francisco José Ferreira, no qual trabalho há nove meses, 

observei que existem muitos problemas ligados à sexualidade e que podem ser 

minimizados mediante orientação e participação da comunidade e ESF. 

A gravidez precoce está se tornando cada vez mais comum na sociedade 

contemporânea, pois os adolescentes estão iniciando a vida sexual mais cedo. 

Adolescência e gravidez quando ocorrem juntas, acarretam grandes consequências 

principalmente para os adolescentes envolvidos e seus familiares. Geralmente essas 

jovens não estão preparadas emocionalmente e financeiramente para assumir este 

tipo de responsabilidade e muitos adolescentes acabam por deixar seus estudos, 

saem de casa, cometem abortos e até mesmo abandonam as crianças sem saber o 

que fazer fugindo da própria realidade (SANTOS; RESSEL, 2013). 

A falta de informação sobre os diferentes métodos contraceptivos, o precoce início 

da atividade sexual sem a orientação suficiente entre o que se deseja e a influência 

da cultura e dos pais, são os fatores que mais contribuem para o elevado número de 

casos de gravidez entre adolescentes na área de saúde da ESF Francisco José 

Ferreira onde será colocado em prática o plano de intervenção. 

O plano de intervenção será muito importante para a comunidade atendida pela 

ESF. Por meioda observação direta da área de abrangência da equipe, a frequência 

de adolescentes grávidas chamou a atenção. 

O projeto é viável tendo em vista que a ESF dispõe de profissionais e recursos para 

executá-lo, está execução terá caráter preventivo e de promoção da saúde. As 

ações preventivas têm grande importância dentro da atenção básica, tendo como 

objetivo evitar a ocorrência de agravos que podem trazer maiores consequências 

presentes e futuras. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Propor um plano de ação para reduzir as taxas de gravidez na adolescência na 

população usuária do PSF Francisco José Ferreira Guaxupé/Minas Gerais. 

 

3.2 Específicos 

 Orientar as adolescentes sobre os métodos contraceptivos, a prática de                   

sexo seguro e os riscos da gravidez na adolescência. 

 Orientar as gestantes adolescentes sobre a importância de realizar regularmente 

o pré-natal e como evitar os riscos que a gravidez na adolescência pode 

ocasionar. 
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4  METODOLOGIA 

 

Para realizar o projeto de intervenção três etapas aconteceram: diagnóstico 

situacional com reconhecimento do território, identificação dos principais problemas 

na área de abrangência da Unidade de Saúde Francisco José Ferreira, revisão de 

literatura e elaboração do plano de intervenção. 

O Método do Planejamento Estratégico Situacional (PES) possibilitou a identificação 

e a priorização do problema,objeto desse plano de ação, a descrição, explicação e 

identificação dos nós críticos (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Essa etapa 

contou com a colaboração da equipe de saúde. 

Para subsidiar a construção da proposta de intervenção, foram utilizados trabalhos 

científicos, publicados entre os anos 2005 a 2016, encontrados em bases de dados 

como: Biblioteca Virtual da Universidade Federal de Minas Gerais, SciELO, dentre 

outros. Também foram consultadas várias literaturas e as bibliografias dos módulos 

Planejamento e avaliação em saúde, práticas educativas e tecnologia em saúde. Os 

artigos foram selecionados conforme sua relevância e coerência com o tema 

proposto. Outros dados importantes utilizados foram os disponíveis na Secretaria 

Municipal de Saúde do município, dados do Ministério da Saúde e arquivos da ESF 

local. Os descritores utilizados foram:gravidez,sexualidade,gravidez na adolescência  

e atenção primária à saúde.  

 

Atendendo às necessidades da comunidade e os objetivos deste trabalho, a equipe 

estudou os principais fatores de risco relacionados com a gravidez na adolescência 

com a perspectiva de identificar as principais causas do aumento da taxa de 

gravidez na adolescência e suas principais consequências, priorizamos os fatores de 

risco que a equipe pode influenciar com ações e atividades, contribuindo para a 

redução do problema que atinge a saúde pública e o entorno familiar, psicológico e 

socioeconômico da população. Para cumprir com nossos objetivos observamos a 

população incluindo aos adolescentes, e adultos e realizamos atividades dirigidas à 

população usuária do PSF, segundo os interesses de cada geração.  

 

 



22 
 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Adolescência é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como sendo 

uma fase que se estende dos 10 aos 19 anos de idade (WHO,2005). Os hormônios 

são responsáveis pelas transformações em nível biológico e acarretam as mudanças 

físicas e de forma semelhante, em todos os indivíduos (SILVA et al.,2015). 

 

A Adolescência é uma transição entre a fase da criança e a fase adulta, é um 

período de transformação profunda no corpo, na mente e na forma de 

relacionamento social do indivíduo (GURGEL et al., 2008).  

 

Esse período vivido com essas transformações corporais e novas demandas 

psicológicas e sociais – é marcado por uma crise que gera transformações e 

instabilidade na identidade do indivíduo (DIAS et al., 2011). 

 

A percepção social da gravidez na adolescência varia entre as sociedades e implica 

uma discussão sobre os aspectos do comportamento biológico como cultural 

relacionados com a gravidez. A gravidez surge na vida dos adolescentes no 

momento em que ainda não atingiram a maturidade física e mental, às vezes em 

circunstâncias adversas, como são as deficiências nutricionais ou outras doenças, 

além de na maioria dos casos estarem no meio de uma família geralmente pouco 

receptiva para aceitá-lo e protegê-lo (SALOMÃO; SILVA; CANO, 2013). 

 

A gravidez na adolescência tem um impacto negativo sobre a família e a 

adolescente, pois se torna um fardo para a família ter que manter a adolescente e a 

criança. Ademais, o funcionamento familiar piora e adolescente pode ser rejeitada 

pela família. Assim, a gravidez na adolescência pode levar a resultados negativos no 

desempenho escolar, pois tem que abandonar os estudos para cuidar do recém-

nascido. Além disso, pode causar impacto no âmbito psicológico, podendo acarretar 

em complicações na gravidez, como a anemia, hipertensão, partos prematuros, 

baixo peso ao nascer e também pode levar ao aumento das complicações durante o 

puerpério, tais como hemorragia, infecções e dificuldades na amamentação (CUNHA 

et al., 2016). 
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A gravidez na adolescência está em declínio nos países em desenvolvimento, porém 

todos os dias, 20 mil meninas com menos de 18 anos dão à luz e 200 morrem em 

decorrência de complicações da gravidez ou parto. Por ano, são sete milhões de 

adolescentes que continuam a dar a luz nestes países - 95% do total de gravidezes 

precoces do mundo - de acordo com o relatório: O Estado da População Mundial, do 

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 2012. 

 

Taxas de gravidez na adolescência reduziram significativamente na maioria dos 

países e regiões ao longo dos últimos dois ou três décadas. Na década dos anos 90 

e 2000 a taxa de gravidez diminuiu o incremento em países como Estados Unidos, 

Reino Unido e França, segundo a UNFPA 2013, tendo uma relação direta com o 

incremento das condições de saúde e nutrição e o aumento do uso dos 

anticonceptivos com maior eficácia, além das ações de promoção sobre os riscos da 

gravidez na adolescência e suas complicações (FUNDO DE POPULAÇÃO DE 

NAÇÕES UNIDAS, 2012) 
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6  PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Esta proposta refere-se ao problema priorizado “Gravidez na adolescência nos 

usuários da ESF Francisco José Ferreira em Guaxupé - Minas Gerais”, para o qual 

se registra uma descrição, explicação e descrição de seus nós críticos, de acordo 

com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010).  

 

6.1. Descrição do problema 

 

Depois de um reconhecimento na área de abrangência da ESF Francisco José 

Ferreira no município de Guaxupé - MG, de acordo aos seus aspectos sociais, 

econômicos e culturais, conhecendo as necessidades da população usuária, a ESF 

colocou em discussão vários problemas que atingem a população. Escolhemos 

como prioridade para a realização deste trabalho o alto índice de gravidez na 

adolescência, por ser um problema possível de minimizar com ações educativas. 

 

Lembrando que a gestação na adolescência pode ocorrer em qualquer parte do 

mundo e em qualquer classe social. Concordamos que esta situação ocasiona um 

grande impacto na sociedade, e traz com ela algumas consequências, que podem 

ser evitadas mediante algumas intervenções a serem realizadas pela equipe de 

saúde, juntamente com os membros da comunidade. 

 

6.2. Explicação do problema 

 

Devido à falta de informação e a timidez em perguntar sobre o assunto, é recorrente 

o número de adolescentes grávidas que frequentam a unidade Francisco José 

Ferreira. De acordo com dados levantados no diagnóstico situacional da área 

coberta por nossa equipe, a população cadastrada é de 3.371, deles 

aproximadamente 950 são adolescentes, aproximadamente 530 são do sexo 

feminino. Atualmente temos 32 gestantes e delas 12 são menores de 20 anos.  

 

O plano apresentado tem como objetivo levar informação sobre saúde reprodutiva, 

métodos anticoncepcionais e DST. Além de orientar os pais para abordarem o 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
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assunto dentro de casa, evitando que os adolescentes sejam vítimas da falta de 

informação ou de informações erradas.O estudo se explica pelo alto índice de 

gravidez na adolescência na área de abrangência de nossa equipe, procuramos 

através de ações educativas informar e orientar os adolescentes e os pais para 

minimizar o problema. 

 

6.3. Seleção dos nós críticos  

Quatro “nós críticos” foram selecionados: 

 Falta de informação adequada. 

 Timidez por parte dos adolescentes 

 O assunto ser enfrentado como tabu. 

 Falta de ações conjuntas entre a equipe de saúde e a escola. 

 

6.4 Identificação dos nós críticos 

Para Campos, Farias e Santos (2010, p.65), “nó crítico” é aquela causa que é 

considerada mais importante na origem do problema, “que está dentro do meu 

espaço de governabilidade, ou, então, o seu enfrentamento tem possibilidades de 

ser viabilizado pelo ator que está planejando”. Abaixo estão os nós críticos 

selecionados.  

 Baixo nível de informação sobre o assunto 

 Timidez para sanar as dúvidas. 

 Assunto ser tratado como tabu. 

 Falta de ações conjuntas entre a equipe de saúde e a escola. 

 

6.5 Desenho de operações 

Esclarecido o problema e identificadas as principais causas foi fundamental 

apresentar soluções e estratégias para o enfrentamento das causas selecionadas 

como “nós críticos”, bem como,identificação dos recursos necessários para 

realização das operações.   
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alto índice de 
gravidez na adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 
da Família Francisco José Ferreira, do município Guaxupé, estado de Minas Gerais. 

 Nó crítico 1 
Baixo nível de informação sobre o assunto 

Operação 

(operações) 

Palestras explicativas para os adolescentes da comunidade 

abordando o tema de um jeito descontraído, elaboração e 

distribuição de panfletos educativos para a população alvo, 

abordando o risco de uma gravidez na adolescência, além do risco 

de DST’s. 

Projeto 
“Corpo, um infinito de informações.” 

Resultados 

esperados 

Diminuir em 50% o número de adolescentes gravidas.  

Produtos 

esperados 

Adolescentes informados e comprometidos com o autocuidado. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Local para realização de palestras 

Cognitivo: Obter maior conhecimento sobre estratégias de 

comunicação. 

Financeiro: Recursos audiovisuais, material didático, panfletos e 

campanhas educativas. 

Político: Articulação entre órgãos da prefeitura e mobilização social. 

Recursos críticos Estrutural: Conseguir junto a secretária de saúde um local amplo e 

adequado para realização das palestras.  

Cognitivo: Implantar estratégias de comunicação. 

Organizacional: Consenso da equipe para dividir as tarefas. 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretária Municipal de Saúde 

Ações estratégicas 
Não se faz necessária, pois os atores estão motivados. 

Prazo 
2 meses para iniciar, 1 ano para estar totalmente em prática. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Equipe de saúde (Médica, enfermeira, técnicas de enfermagem, 
agentes de saúde), Secretária de saúde, CRAAS (Psicólogo e 
assistente Social) eConselho Tutelar. 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alto índice de 
gravidez na adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 
da Família Francisco José Ferreira, do município Guaxupé, estado de Minas Gerais. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

A avaliação e acompanhamento do plano de intervenção serão 

realizados pela equipe de saúde. 

 Nó crítico 2 
Timidez para sanar as dúvidas 

Operação 

(operações) 

Propor dinâmicas dentro das palestras, nas quais os adolescentes 

exponham suas dúvidas, sem se identificarem.  

Projeto 
“Seu corpo, sua casa.” 

Resultados 

esperados 

Diminuir em 70% incidência de gravidez precoce e DST’s.  

Produtos esperados 
Dúvidas sanadas e adolescentes bem informados. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Local para realização de palestras 

Cognitivo: Obter maior conhecimento sobre estratégias de 

comunicação. 

Financeiro: Recursos audiovisuais, material didático, panfletos e 

campanhas educativas. 

Político: Articulação entre órgãos da prefeitura e mobilização social. 

Recursos críticos Estrutural: Conseguir junto a secretária de saúde um local amplo e 

adequado para realização das palestras.  

Cognitivo: Implantar estratégias de comunicação. 

Organizacional: Consenso da equipe para dividir as tarefas. 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretária Municipal de Saúde 

Ações estratégicas 
Não se faz necessária, pois os atores estão motivados. 

Prazo 
2 meses para iniciar, 1 ano para estar totalmente em prática. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alto índice de 

gravidez na adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família Francisco José Ferreira, do município Guaxupé, estado de Minas Gerais. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Equipe de saúde. (médica, enfermeira, técnicas de enfermagem, e 

agente de saúde) 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

A avaliação e acompanhamento do plano de intervenção serão 

realizados pela equipe de saúde. 

 Nó crítico 3 
Assunto ser tratado como tabu. 

Operação 

(operações) 

Palestra para os pais, orientando como abordar o assunto 

sexualidade com os filhos. 

Projeto 
“Aprender para ensinar.” 

Resultados 

esperados 

Aumentar em 80% o nível de informação dentro de casa.  

Produtos esperados 
Pais informados e preparados para conversar abertamente com os 

filhos. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Local para realização de palestras 

Cognitivo: Obter maior conhecimento sobre estratégias de 

comunicação. 

Financeiro: Recursos audiovisuais, material didático, panfletos e 

campanhas educativas. 

Político: Articulação entre órgãos da prefeitura e mobilização social. 

Recursos críticos Estrutural: Conseguir junto a secretária de saúde um local amplo e 

adequado para realização das palestras.  

Cognitivo: Implantar estratégias de comunicação. 

Organizacional: Consenso da equipe para dividir as tarefas. 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretária Municipal de Saúde 
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Alto índice de 

gravidez na adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família Francisco José Ferreira , do município Guaxupé, estado de Minas Gerais. 

Ações estratégicas 
Não se faz necessária, pois os atores estão motivados. 

Prazo 
2 meses para iniciar, 1 ano para estar totalmente em prática. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Equipe de saúde (Médica, enfermeira, técnicas de enfermagem, 

agentes de saúde), Secretária de saúde, CRAAS (Psicólogo e 

assistente Social) e Conselho Tutelar. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

A avaliação e acompanhamento do plano de intervenção serão 

realizados pela equipe de saúde. 

 Nó crítico 4 Falta de ações conjuntas entre a equipe de saúde e a escola 

Operação 

(operações) 

Palestra nas escolas da comunidade abordando o tema. 

Projeto 
“Saúde na escola” 

Resultados 

esperados 

Aumentar o nível de conhecimento sobre saúde reprodutiva, 

métodos anticoncepcionais, e DST’S dentro da escola. 

Produtos esperados 
Alunos informados, e professores preparados para oferecer apoio. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: Confeccionar bilhete pedindo aos pais autorização 

para abordar o assunto na escola.  

Cognitivo: Capacitar os professores para saberem abordar o 

assunto 

Financeiro: Recursos audiovisuais, material didático, panfletos e 

campanhas educativas. 

Político: Articulação entre equipe de saúde e escola. 

Recursos críticos Cognitivo: Implantar estratégias de comunicação entre equipe de 

saúde, professores e alunos. 

Organizacional: Sentar e dividir as tarefas. 
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6.6 Recursos críticos 

Os recursos críticos são aqueles indispensáveis para a execução de uma operação 

e que não estão disponíveis os membros da equipe devem discutir e ter a clareza 

dos recursos críticos que são necessários para operacionalizar os projetos, e criar 

estratégias para que se possa viabilizá-los. (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

Quadro 7 - Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para 

o enfrentamento dos “nós críticos" para o problema “Alto índice de gravidez na 

adolescência” na Estratégia Saúde da Família Francisco José Ferreira, município de 

Guaxupé – MG. 

Controle dos 

recursos críticos 

Equipe de saúde, secretária de saúde e secretária de educação. 

Ações estratégicas 
Apresentar e discutir o projeto na secretaria de saúde e na 

secretária de educação. 

Prazo 
4 meses para iniciar, 1 ano para estar totalmente em prática. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Equipe de saúde (Médica, enfermeira, técnicas de enfermagem, 

agentes de saúde), Secretária de saúde, CRAAS (Psicólogo e 

assistente Social) e Conselho Tutelar. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

A avaliação e acompanhamento do plano de intervenção serão 

realizados pela equipe de saúde. 

OpeOperação/ projeto Rec                Recursos críticos 

“Corpo, um infinito de informações.” 

Palestras explicativas para os adolescentes da 

comunidade abordando o tema de um jeito 

descontraído, elaboração e distribuição de 

panfletos educativos para a população alvo, 

abordando o risco de uma gravidez na 

adolescência, além do risco de DST’s. 

 

Econômico: Recursos áudio visuais 

Organizacional: Requerer junto aos 

responsáveis local adequado para as 

palestras. 

Cognitivo: Estudar junto a equipe 

 Político: Articulação entre órgãos da 

prefeitura e mobilização social. 
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6.7 Análise de viabilidade do plano 

De acordo com o estudo podemos concluir que temos recursos e condições 

necessárias para a execução do plano, e assim minimizar a incidência de gravidez 

nos adolescentes da comunidade coberta pela ESF Francisco José Ferreira. 

 

 

 

“Seu corpo, sua casa.” 

Propor dinâmicas dentro das palestras, nas 

quais os adolescentes exponham suas dúvidas, 

sem se identificarem.  

Econômico: Recursos áudio visuais 

Organizacional: Requerer junto aos 

responsáveis local adequado para as 

palestras 

Cognitivo: Trabalhar em conjunto com 

toda equipe na confecção de dinâmicas 

divertidas que chamem a atenção dos 

adolescentes.  

“Aprender para ensinar.” 

Palestra para os pais, orientando como abordar 

o assunto sexualidade com os filhos. 

Econômico: Recursos áudio visuais 

Organizacional: Requerer junto aos 

responsáveis local adequado para as 

palestras 

Cognitivo: Implantar estratégias de 

comunicação. 

Político: Articulação entre órgãos da 

prefeitura e mobilização social meios de 

abordagem. 

“Saúde na escola” 

Palestra nas escolas da comunidade 

abordando o tema. 

 

Econômico: Recursos áudio visuais 

Organizacional: Sentar e dividir as 

tarefas. 

Cognitivo: Implantar estratégias de 

comunicação entre equipe de saúde, 

professores e alunos 

Político: Articulação entre secretárias. 
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Quadro 8 - Propostas de ações para a motivação dos atores envolvidos noproblema 

o “alto índice de gravidez na adolescência “na Estratégia Saúde da Família 

Francisco José Ferreira, município de Guaxupé- MG. 

 

 

 

Operação Recursos 

críticos 

Ator que controla Motivação Ação estratégica 

“Corpo, um 

infinito de 

informações.” 

 

Econômico, 

organizacional, 

cognitivo e 

político.  

Equipe de saúde 

(médica, 

enfermeira, técnica 

de enfermagem e 

agentes de saúde) 

CRAAS (psicólogo 

e assistente social) 

Conselho tutelar 

Favorável. Apresentar e 

discutir os projetos 

na Secretaria de 

Saúde, no 

CRAAS(Psicológo

+Assistente 

Social); e 

Conselho Tutelar 

“Seu corpo, 

sua casa.” 

 

 

Econômico 

Organizacional 

Cognitivo 

Equipe de saúde 

(médica, 

enfermeira, técnica 

de enfermagem e 

agentes de saúde) 

CRAAS (psicólogo 

e assistente social) 

Conselho tutelar 

Favorável. 

 

 

 

Apresentar e 

discutir os projetos 

na Secretaria de 

Saúde, no 

CRAAS(Psicológo

+Assistente 

Social); e 

Conselho Tutelar 

“Aprender para 

ensinar.” 

 

Econômico 

Organizacional 

Cognitivo 

Político. 

Médica e 

enfermeira 

Favorável. 

Não é necessário 

usar nenhuma 

ação estratégica 

porque os atores 

estão motivados. 

“Saúde na 

escola” 

Econômico 

Organizacional 

Cognitivo 

Político 

 

Equipe de saúde 

(médica, 

enfermeira, técnica 

de enfermagem e 

agentes de saúde) 

Equipe escolar 

(professores, 

orientadores e 

psicólogos) 

Favorável. 

Apresentar e 

discutir os projetos 

na Secretaria de 

Saúde e na 

Secretária de 

Educação. 
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6.8 Elaboração do plano operativo 

Para a operacionalização de um plano é preciso designar responsáveis por cada 

projeto e operações estratégicas. Eles vão definir os prazos para o cumprimento de 

cada operação. São considerados gerentes, eles se responsabilizarão pelo 

acompanhamento da execução de todas as ações definidas nos prazos 

programados. O seu papel principal é garantir que as ações sejam executadas de 

forma coerente e sincronizadas, prestando contas do andamento do projeto nos 

espaços definidos para o sistema de gestão do plano (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2010). 

 
Quadro 9 : Plano operativo para realização do projeto de intervenção da equipe de 

saúde da família Francisco José Ferreira, do município de Guaxupé- MG. 

Operações Resultados 

esperados 

Produtos Operações 

Estratégicas 

Responsável Prazo 

 

 

“Corpo, um 

infinito de 

informações.” 

 

Diminuir em 

50% a 

quantidade 

de 

adolescente

s gravidas.  

Adolescentes 

informados e 

comprometido

s com o 

autocuidado. 

Apresentar e 

discutir os 

projetos na 

Secretaria de 

Saúde, no 

CRAAS 

(Psicológo+As

sitente 

Social); e 

Conselho 

Tutelar 

Equipe de 

saúde 

(médica, 

enfermeira, 

técnica de 

enfermagem e 

agentes de 

saúde) 

CRAAS 

(psicólogo e 

assistente 

social) 

Conselho 

tutelar 

2 meses 

para 

iniciar, 1 

ano para 

estar 

totalmen

-te em 

prática. 
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“Seu corpo, sua 

casa.” 

 

Diminuir em 

70% 

incidência 

de gravidez 

precoce e 

DST’s. 

Dúvidas 

sanadas e 

adolescentes 

bem 

informados. 

Apresentar e 

discutir os 

projetos na 

Secretaria de 

Saúde, no 

CRAAS 

(Psicológo+As

sistente 

Social); e 

Conselho 

Tutelar 

Equipe de 

saúde 

(médica, 

enfermeira, 

técnica de 

enfermagem e 

agentes de 

saúde) 

CRAAS 

(psicólogo e 

assistente 

social) 

Conselho 

tutelar 

2 meses 

para 

iniciar, 1 

ano para 

estar 

totalmen-

te em 

prática. 

“Aprender para 

ensinar.” 

 

Aumentar 

em 80% o 

nível de 

informação 

dentro de 

casa. 

Pais 

informados e 

preparados 

para 

conversar 

abertamente 

com os filhos. 

Não é 

necessário 

usar nenhuma 

ação 

estratégica 

porque os 

atores estão 

motivados 

Médica e 

Enfermeira 

2 meses 

para 

iniciar, 1 

ano para 

estar 

totalmen-

te em 

prática. 

“Saúde na 

escola” 

Aumentar o 

nível de 

conheciment

o sobre 

saúde 

reprodutiva, 

métodos 

anticoncepci

onais, e 

DST’S 

dentro da 

escola. 

 

Alunos 

informados, e 

professores 

preparados 

para oferecer 

apoio 

 

Apresentar e 

discutir os 

projetos na 

Secretaria de 

Saúde e na 

Secretária de 

Educação. 

Equipe de 

saúde 

(médica, 

enfermeira, 

técnica de 

enfermagem e 

agentes de 

saúde) 

Equipe 

escolar 

(professores, 

orientadores e 

psicólogos) 

4 meses 

para 

iniciar, 1 

ano para 

estar 

totalment

e em 

prática 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste trabalho mostrouo quão desafiadora pode ser a questão da 

gravidez na adolescência e a sexualidade entre os adolescentes da ESF Francisco 

José Ferreira, e como a equipe está motivada a mudar essa realidade, tendo em 

vista que a gravidez precoce é um problema mundial, e merece atenção para o 

desenvolvimento de políticas de prevenção e apoio aos adolescentes. 

Com o plano de ação apresentado podemos contribuir para minimizar o índice de 

incidência de gravidez na adolescência e evitar possíveis complicações. O principal 

objetivo desse projeto é conscientizar os adolescentes sobre a dificuldade que é ter 

um filho, e orienta-los que essa fase da vida não condiz com tamanha 

responsabilidade. 

A equipe desenvolveu várias atividades que contribuem com a prevenção da 

gravidez precoce, nós nos capacitamos para orientar os adolescentes e sanar todas 

as suas dúvidas. Assim aumentamos o nível de informação dos adolescentes e de 

seus pais. 

Após analise deste trabalho pode-se concluir que o controle do problema em 

questão é muito importante, pois uma gravidez precoce mudara para sempre a vida 

da jovem mãe e comprometera a estrutura familiar para o crescimento do bebê. 

Devemos sempre incentivar mobilizações sociais que ajudem a minimizar a gravidez 

na adolescência. Porém o resultado positivo de toda e qualquer mobilização 

depende também da ajuda de familiares e dos profissionais na escola. O trabalho 

em equipe com outros órgãos do município é fundamental para o sucesso do plano 

de intervenção. 
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