
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

FACULDADE DE MEDICINA. NÚCLEO DE EDUCAÇÂO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

 

 

 

Suziany Dantas da Silva Evangelista de Lima 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE INTERVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO NÚMERO DE GESTANTES 

ADOLESCENTES, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA EQUIPE 6270 DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE PADRE TEODORO ARNDS, MUNICÍPIO DE RODRIGUES 

ALVES, ACRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2020



 
 

 
 

 

Suziany Dantas da Silva Evangelista de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE INTERVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO NÚMERO DE GESTANTES 

ADOLESCENTES, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA EQUIPE 6270 DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE PADRE TEODORO ARNDS, MUNICÍPIO DE RODRIGUES 

ALVES, ACRE 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Especialização 

Gestão do Cuidado em Saúde da Família, 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 

como requisito parcial para obtenção do 

Certificado de Especialista. 

Orientadora Professora Dra. Grace Kelly 

Naves de Aquino Favarato 

 
 
 

 
 
 
 
 

Belo Horizonte 

2020



 
 

 
 

 

Suziany Dantas da Silva Evangelista de Lima 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE INTERVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO NÚMERO DE GESTANTES 

ADOLESCENTES, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA EQUIPE 6270 DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE PADRE TEODORO ARNDS, MUNICÍPIO DE RODRIGUES 

ALVES, ACRE 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização Gestão 

do Cuidado em Saúde da Família, Universidade Federal de Minas Gerais, como 

requisito parcial para obtenção do Certificado de Especialista. 

Orientadora: Professora Dra. Grace Kelly Naves de Aquino Favarato 

 
 
Banca examinadora 

 

Professora Grace Kelly Naves de Aquino Favarato, Doutora em Ciências da Saúde, 

UFTM. 

 

Professora Maria Marta Amancio Amorim. Doutora em Enfermagem. Centro 

Universitário Unifacvest 

 

Aprovado em Belo Horizonte, em (03) de (ABRIL) de 2020 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu marido 

Antony e à minha filha Mayana 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradeço a Deus pelo dom da vida e a 

Antony, meu marido, por todo amor 

dedicado a mim 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus” Albert Einstein 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

RESUMO 
 

A adolescência é definida com base etária, dos 10 aos 19 anos e por características 
inerentes a este período como as grandes transformações físicas, psicológicas e 
sociais. Dentre os problemas de saúde nessa faixa etária, a gravidez sobressai em 
quase todos os países e, em especial, nos países em desenvolvimento. Este 
trabalho teve como objetivo traçar um plano de intervenção para redução do número 
de gestantes adolescentes na área de abrangência da equipe 6270 da Unidade 
Básica de Saúde Padre Teodoro Arnds, município Rodrigues Alves-Acre. Para a 
realização desse trabalho, realizou-se um diagnóstico situacional para identificação 
dos principais problemas da nossa área de abrangência. Posteriormente 
desenvolveu-se um plano de intervenção através do Planejamento Estratégico 
Situacional para estimativa rápida dos problemas observados e definição do 
problema prioritário, dos nós críticos e das ações. Para revisão do trabalho foram 
consultados artigos científicos das plataformas Scielo, PubMed, Lilacs. Dentre os 
fatores de risco relacionados ao aumento do número de gestantes estão: nível 
socioeconômico baixo, sexarca precoce, falta de informações ou acesso ao uso de 
métodos anticoncepcional, baixa escolaridade e gravidez na adolescência. Os “Nós 
Críticos” evidenciados pela equipe da UBS Padre Teodoro Arnds foram: não 
utilização de métodos anticoncepcional e escolaridade precária. Portanto, através 
desse trabalho, para reduzir a elevação do número de gestantes adolescentes num 
município faz necessário ação multidisciplinar e atividades que visem a educação 
sexual e reprodutiva de forma consciente e responsável. Para isso, é preciso 
participação efetiva das pacientes, políticas de planejamento familiar eficaz e ações 
educativas frequentes para jovens e adolescentes, principalmente. 
 
Palavras-chave: Gravidez na Adolescência. Saúde Pública. Planejamento Familiar. 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 
 

Adolescence is defined based on age, from 10 to 19 years old and by characteristics 
inherent to this period, such as major physical, psychological and social 
transformations. Among the health problems in this age group, pregnancy stands out 
in almost all countries and, especially, in developing countries. This work aimed to 
outline an intervention plan to reduce the number of pregnant teenagers in the area 
covered by the 6270 team of the Basic Health Unit Padre Teodoro Arnds, Rodrigues 
Alves-Acre municipality. In order to carry out this work, a situational diagnosis was 
carried out to identify the main problems in our coverage area. Subsequently, an 
intervention plan was developed through Situational Strategic Planning to quickly 
estimate the problems observed and define the priority problem, critical nodes and 
actions. To review the work, scientific articles from Scielo, PubMed, Lilacs platforms 
were consulted. Among the risk factors related to the increase in the number of 
pregnant women are: low socioeconomic status, early sexarche, lack of information 
or access to the use of contraceptive methods, low education and teenage 
pregnancy. The “Critical Knots” highlighted by the UBS team Padre Teodoro Arnds 
were: non-use of contraceptive methods and poor schooling. Therefore, through this 
work, in order to reduce the increase in the number of pregnant adolescents in a 
municipality, multidisciplinary action and activities that aim at sexual and reproductive 
education in a conscious and responsible manner are necessary. This requires 
effective patient participation, effective family planning policies and frequent 
educational activities for young people and adolescents, especially. 
 
Keys Word: Pregnancy in Adolescence. Public Health. Family Planning.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

Em meados dos anos de 1940, o domínio de Rodrigues Alves contava com 

aproximadamente 25 famílias, que viviam da exploração e da comercialização da 

borracha e da agricultura de subsistência. Somente em 1991, através de plebiscito, 

a vila Rodrigues Alves passou a município, tendo sido realizada em 1992 eleições 

para escolha de prefeito e vereadores (IBGE, 2017). A população de Rodrigues 

Alves é de 18.504 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), e sua área é de 3.305 km², onde a maioria, aproximadamente 

70% se encontra na zona rural. Dessa forma, a principal forma econômica é o 

extrativismo vegetal, principalmente de madeira, pecuária e de produção de farinha 

(IBGE, 2017). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

O sistema municipal de saúde de Rodrigues Alves é comtemplado por: 

Atenção primária: Está organizada com a atenção de duas equipes em duas 

unidades básicas de saúde (UBS), bem como um Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) que conta apenas com a presença de profissional de fisioterapeuta, 

nutricionista e educador físico. 

Atenção especializada: A Unidade oferece consultas com pediatra (uma vez por 

semana) e realização de ultrassonografia (uma vez por mês). 

Atenção hospitalar: Conta com a presença de uma Unidade Mista Hospitalar, porém 

os casos graves são encaminhados ao município de Cruzeiro do Sul, Acre. 

Apoio diagnóstico: o sistema de apoio diagnóstico conta com laboratório para 

determinação de exames bioquímicos sanguíneos básicos, exame de urina e 

pesquisa de ovos e cisto de parasitos em fezes, além de um precário serviço de 

radiologia e ultrassonografia.  

Assistência farmacêutica: A unidade farmacêutica é básica e não conta com toda a 

medicação indicada na Relação Nacional de Medicação Essencial (RENAME). 
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Vigilância da saúde: Serviço bem atuante, principalmente para notificação dos casos 

de malária do município, o qual é endêmico. 

Relação dos pontos de atenção: A unidade atende a maior parte da população 

devido a presença do laboratório e da farmácia. Por este motivo, alguns pacientes 

da outra UBS do município migram para a UBS Padre Teodoro Arnds. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

A população que a Equipe 6270 acompanha é a população urbana do 

município de Rodrigues Alves-AC composta por 2016 cidadãos ativos, sendo 1044 

indivíduos do sexo feminino e 972 indivíduos do sexo masculino. Dentre os cidadãos 

ativos, 1786 declararam sua raça/cor como parda, 180 como branca, 22 como preta, 

3 como indígena e 25 como amarela. Os hipertensos e diabéticos somam 161 e 33 

indivíduos, respectivamente. Anualmente, em média, têm-se 350 gestantes 

cadastradas (zona urbana e rural) para realização do pré-natal na UBS Padre 

Teodoro Arnds. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Padre Teodoro Arnds 

Os espaços são formados por recepção, sala de vacinas, consultório médico, 

consultório de enfermagem, consultório odontológico, ambiente misto de fisioterapia 

e auditório. Os modestos equipamentos que guarnecem a unidade somente 

permitem os serviços de triagem (estetoscópio, tensiômetro e termômetro), serviço 

de vacinas, consulta médica, sala de curativos (nebulizador, estufa de esterilização), 

atendimento de enfermagem (coleta de preventivo) e fisioterapia (fonte de calor, 

eletroestimulação). 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família 6270 da Unidade Básica de Saúde Padre 

Teodoro Arnds 

É composta por uma gerente, uma médica (Programa Mais Médicos), um 

pediatra, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, dois recepcionistas e sete 

agentes comunitários de saúde (ACS). 
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Coordenadora da UBS: é farmacêutica e bem atuante e preocupada com os 

pacientes. 

Técnica de enfermagem: sempre atenta aos sinais vitais dos pacientes. 

Duas Recepcionistas: são muito organizadas e ágeis. 

Sete ACS os quais são prestativos em suas respectivas microáreas. 

Um pediatra calmo e sereno, o que facilita na sua conduta médica e orientações aos 

pais. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 6270 

A UBS funciona das 7:00 horas às 17:00 horas. Além das consultas com o 

clínico geral e enfermeiros, oferece consultas com pediatra e realização de exames 

laboratoriais. Uma vez por semana, a equipe NASF, composta por uma 

fisioterapeuta, uma educadora física, uma nutricionista e uma psicóloga, apoia as 

ações da equipe 6270 através de atividades multiprofissional. 

 

1.7 O dia a dia da Equipe 6270 

Diariamente, é oferecido atendimento médico (demanda espontânea e 

programada), vacinas e curativos. Semanalmente, realiza-se Programa Nacional de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensão arterial e/ou Diabetes 

(HIPERDIA) e visitas domiciliares aos pacientes incapacitados de comparecerem à 

Unidade. Os enfermeiros realizam pré-natal (baixo risco), planejamento familiar e 

teste do pezinho enquanto o pediatra realiza puericultura. 

 

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

(primeiro passo)  

Os principais problemas de saúde encontrados são elevação do número de 

gestantes adolescentes, escolaridade precária, doenças crônicas como hipertensão 

e diabetes mellitus, parasitoses, diarreia. 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

Através do quadro 1, podemos identificar dois principais problemas 

enfrentados na Unidade Básica de Saúde Padre Teodoro Arnds que são: aumento 

do número de gestantes adolescentes e escolaridade precária. A maioria das 

adolescentes grávidas não finalizaram o ensino médio e não utilizaram método 

contraceptivo ao iniciar atividade sexual. Isso evidencia que o grau de escolaridade 

está intimamente ligado ao senso crítico e reflexivo dessas gestantes quanto às 

consequências de uma gestação nesta faixa etária que, geralmente, não é 

planejada. 

 

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde 6270, Unidade Básica de 

Saúde Padre Teodoro Arnds, município de Rodrigues Alves, estado do Acre. 

Principais Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção**** 

Aumento do número de 
gestantes adolescentes 

Alta 20 Parcial 1 

Escolaridade precária Alta 10 Parcial 2 

*     Importância dos problemas expostos pela Equipe 6270 que necessitam de resolução 
**   Urgência ao propor resolutividade aos problemas encontrados pela Equipe 6270 
*** Capacidade de enfrentamento dos problemas encontrados pela Equipe 6270 junto ao poder     
público  
**** Seleção dos principais problemas encontrados pela Equipe 6270 que necessitam de prioridade 
em sua resolução 
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2 JUSTIFICATIVA  

A gravidez na adolescência pode transformar esse momento vital em muitas 

crises e riscos para a adolescente, para o recém-nato (RN), para a família e para a 

sociedade, aumentando os custos associados ao evento para o sistema de saúde e, 

elevando as taxas de mortalidade, além de impactar no futuro de várias gerações 

(ENEPONTES; EISENSTEIN, 2005). 

Por este motivo, é importante ratificar que cuidar de adolescentes e jovens é 

investir no futuro com mais saúde, produtividade, felicidade e qualidade de vida das 

gerações (BRASIL, 2019). Por isto, é de suma importância os trabalhos que 

abordem esse tema de extrema relevância chamado: gravidez na adolescência. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Desenvolver um plano de intervenção para redução do número de gestantes 

adolescentes na área de abrangência da equipe 6270, da Unidade Básica de Saúde 

Padre Teodoro Arnds, município Rodrigues Alves-Acre. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Aumentar o conhecimento das adolescentes sobre os métodos contraceptivos. 

Promover a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência 

anualmente no município de Rodrigues Alves. 
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4 METODOLOGIA 

 
Para a realização desse trabalho, iniciamos com o desenvolvimento de um 

diagnóstico situacional para identificação dos principais problemas da nossa área de 

abrangência. Posteriormente desenvolvermos um plano de intervenção através do 

Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida dos problemas 

observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das ações 

(CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Além disso, foi realizado levantamento de dados através da Secretaria de 

Saúde de Rodrigues Alves, do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde do Brasil (DATASUS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e Rede Cegonha. Além disso, foram consultados a Biblioteca Virtual em Saúde do 

Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON) e documentos de órgãos 

públicos (Ministério da Saúde). Para a revisão do trabalho foi realizada pesquisa de 

artigos científicos nas plataformas Scielo, PubMed e Lilacs e os descritores 

utilizados foram: gravidez na adolescência, agentes anticoncepcionais, evasão 

escolar, planejamento familiar e saúde pública. Para a definição das palavras-chave 

e keyboards utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (BRASIL, 2017).  

A partir dos dados adquiridos, foram criadas tabelas no programa Excel para 

melhor visualização dos resultados.Para redação do texto foram aplicadas as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do 

módulo Iniciação à metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso 

(CORRÊA;VASCONCELOS; SOUZA, 2017). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
5.1 Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) 

Diante da necessidade urgente de serem elaboradas novas estratégias para a 

atenção à saúde da mulher, o Ministério da Saúde, no Brasil, instituiu em junho de 

2000, o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), o qual 

objetivou reduzir as elevadas taxas de morbimortalidade materna e perinatal, ampliar 

o acesso ao acompanhamento de pré-natal qualificado e proporcionar a ligação 

entre a assistência ambulatorial e o parto (BRASIL, 2000).  

Esse programa visa garantir às gestantes o acompanhamento pré-natal de 

forma correta, com acesso às 6 consultas pré-natal (no mínimo), escolha ao tipo de 

parto (em caso de gestação de baixo risco), vacinação e direito a ter acompanhante 

durante o trabalho de parto. Essas ações são possíveis devido parceira entre 

Secretaria de Saúde Federal, Estadual e Municipal. 

 

5.2 Rede Cegonha 

Nesse sentido, em virtude da necessidade de melhoria quanto ao acesso, 

cobertura e qualidade do acompanhamento pré-natal, assistência ao parto e 

puerpério e assistência à criança, o Ministério da Saúde, em junho de 2011, instituiu 

no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a Rede Cegonha. Esta estratégia, 

operacionalizada pelo SUS, visa garantir às mulheres o direito ao planejamento 

reprodutivo e à humanização da assistência nos serviços de saúde durante a 

gestação, parto e puerpério (BRASIL, 2011). 

 Em parceria com o Ministério da Saúde, o município incentiva a criação de 

grupos de gestantes o qual visa abordar temas relevantes como aleitamento 

materno, pega correta, vacinação e planejamento familiar além de promover 

encontros com os casais grávidos para orientá-los nesse momento ímpar. 

 

5.3 Consulta Pré-Natal 

A consulta pré-natal completa é imprescindível, representando uma 

oportunidade inadiável de classificar riscos e adotar condutas efetivas. Devem ser 

realizadas, pelo menos, seis consultas, distribuídas ao longo da gravidez, a primeira 

delas sendo iniciada o mais precocemente possível (até a 12ª semana), segundo as 

diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde (SÃO PAULO, 2010). Durante as 
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consultas pré-natal são realizadas anamnese, exame físico e solicitação de exames 

como hemograma, grupo sanguíneo e fator Rh, glicemia em jejum, exame sumário 

de urina, sorologias (HIV, Hepatite B e C e toxoplasmose) e ultrassonografia 

obstétrica a cada trimestre ou a critério médico. 

 

5.4 Gravidez na Adolescência 

A adolescência é um período que compreende intensas modificações físicas e 

psicológicas de um indivíduo. É a fase das descobertas, desafios, medos, angústias 

e paradoxos. Na adolescência associa-se à realização de comportamentos de riscos 

para a saúde, tais como o uso abusivo de drogas, as práticas sexuais desprotegidas 

que aumentam as chances de contrair doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

e/ou de ocorrer gestações não planejadas (FERREIRA et al., 2012). Dentre os 

problemas de saúde nessa faixa etária, a gravidez sobressai em quase todos os 

países e em especial, nos países em desenvolvimento (BOUZAS; CADER; LEÃO, 

2014). 

Quanto à faixa etária, dados do Ministério da Saúde revelam que em 2014 

nasceram 28.244 filhos de meninas entre 10 e 14 anos e 534.364 crianças de mães 

com idades entre 15 e 19 anos. Esses dados são alarmantes e requerem atenção e 

ações políticas de planejamento urgentes. Diversos fatores concorrem para a 

gestação na adolescência. No entanto, a desinformação sobre sexualidade, sobre 

direitos sexuais e reprodutivos é o principal motivo. Questões emocionais, 

psicossociais e contextuais também contribuem, inclusive para a falta de acesso à 

proteção social e ao sistema de saúde, incluindo o uso inadequado de 

contraceptivos, como métodos de barreira e preservativos (EISENSTEIN et al.; 

2009). 

Por este motivo, é de fundamental importância que haja articulação e diálogo 

entre os pais, a escola, as entidades religiosas e o adolescente a fim de alertá-lo 

sobre as consequências que a gravidez na adolescência pode acarretar como: 

depressão, parto prematuro, aborto espontâneo ou provocado e evasão escolar.  

Pesquisas sobre mudanças na vida social revelam que as gestantes 

adolescentes indicam a interrupção dos estudos como a mais frequente e 

preocupante. O abandono escolar compromete não apenas a continuidade da 
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educação formal, como resulta em menor qualificação e obstáculo nos seus projetos 

de vida (COATES; SANT’ANNA, 2009). 

Nesse sentido, Martinez et al. (2011) afirmam que a gestação na adolescência 

tem sido considerada um importante assunto de saúde pública, em virtude de sua 

alta prevalência. Os autores explicam ainda que a literatura tem evidenciado 

associações entre esse fenômeno e variáveis como a desigualdade social e 

econômica, início precoce da vida sexual, história materna de gravidez na 

adolescência, pré-natal inadequado, não utilização ou utilização inconsistente de 

métodos contraceptivos e uso frequente de drogas ilícitas por familiares. 

A Semana de Prevenção de Gravidez na Adolescência é mais uma das ações 

preventivas de gravidez inesperada, visando a proteção da vida da jovem 

adolescente. Essas iniciativas ocorrerão nos primeiros dias de fevereiro e serão de 

responsabilidade do poder público em conjunto com a sociedade civil (BRASIL, 

2019). Essa é uma ferramenta que gera impactos positivos em relação à 

conscientização e à divulgação de informações à maioria dos jovens e dos 

adolescentes os quais estão susceptíveis a vários riscos como, por exemplo, uso de 

drogas ilícitas e sexarca precoce.  

 

5.5 Ações educativas na gravidez na adolescência 
 

Como forma de assegurar o crescimento e o desenvolvimento social e 

cognitivo dos adolescentes e postergar a gravidez para a fase adulta, a Secretaria 

de Educação e a Secretaria de Saúde do município de Rodrigues Alves-AC 

planejam e promovem, periodicamente, ações educativas como rodas de conversas, 

campeonatos esportivos, aulas de teatro e consultas médicas nas quadras 

esportivas das escolas a fim de permitir o acesso ao conhecimento para esses 

jovens. É notório que o adolescente engajado com atividades esportivas, teatro, 

música, dança dentre outras formas artísticas, priorizam seus estudos e almejam 

uma profissão, consequentemente, avaliam a possibilidade de constituir uma família 

e ter filhos na fase adulta, quando estão amadurecidos para tal decisão. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Aumento do número de 

gestantes adolescentes atendidas na UBS Padre Teodoro Arnds”, no município de 

Rodrigues Alves-AC, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos (NESCON, 2017). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

Um dos principais problemas enfrentados na UBS Padre Teodoro Arnds no 

município de Rodrigues Alves-AC é o aumento do número de gestantes, 

principalmente, adolescentes. Anualmente, em média, são atendidas 350 gestantes. 

O aumento se dá, muitas vezes, devido algumas gestantes residirem na zona rural, 

por este motivo não realizam pré-natal e quando procuram atendimento médico, a 

criança já nasceu em seu domicílio. Outros dois problemas sociais que estão 

vinculados à elevada taxa de natalidade são o nível socioeconômico baixo e a baixa 

escolaridade. Sem conhecimento e informação, as mulheres e seus cônjuges não 

realizam planejamento familiar, por este motivo podemos observar o aumento de 

adolescentes grávidas, pois elas têm sexarca cada vez mais precoce. 

 

Quadro 2. Descritores relacionados ao aumento do número de gestantes atendidas 

na UBS Padre Teodoro Arnds, no município de Rodrigues Alves-AC. 

Descritores Fontes 

Nível socioeconômico baixo Registro da Equipe 

Sexarca precoce Registro da Equipe 

Falta de Informações ou acesso ao uso de métodos anticoncepcional Registro da Equipe 

Baixa Escolaridade  Registro da Equipe 

Gravidez na adolescência Registro da Equipe 

Fonte: o autor (2019). 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

Na maioria das vezes, o aumento do número de gestantes adolescentes se 

dá através da falta de informação quanto ao uso adequado de métodos 

anticoncepcionais e a dificuldade de acesso ao atendimento médico. A maioria das 

gestantes são da zona rural, as quais não conseguem se locomover da sua moradia 

à UBS devido à falta de asfalto nos ramais (quando chove, a estrada fica 
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intrafegável devido à lama), não possuem acesso à energia elétrica tampouco 

internet. Devido à gestação não planejada, a maioria dos jovens não frequenta a 

escola ou não finalizam os estudos. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

Os “nós críticos” evidenciados pela Equipe da UBS Padre Teodoro Arnds foram: 

1. Não utilização de métodos anticoncepcional; 

2. Escolaridade precária  

 

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

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

viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

No quadro 3, apresenta-se o nó crítico 1 cujo título é “Não utilização de 

métodos anticoncepcionais”; No quadro 4, apresenta-se o nó crítico 2 cujo título é 

“Escolaridade precária”, as principais causas do elevado índice de gravidez na 

adolescência no município de Rodrigues Alves-AC. O desenho das operações 

viabilidade e gestão sobre os nós 1 e 2 estão descritos nos quadros abaixo. 

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Não utilização de métodos 

anticoncepcional”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família 6270, do município Rodrigues Alves, Acre. 

Nó crítico 1 
Não utilização de métodos anticoncepcional 

6º passo: operação 

(operações) 

Orientar as mulheres da área de abrangência sobre a utilização 

de métodos anticoncepcionais e risco de gravidez e risco de 

Infecção Sexualmente Transmissível (IST). 

6º passo: projeto “Prevenindo a gravidez na adolescência”  

6º passo: resultados 

esperados 

Mulheres conscientes da importância de utilização de métodos 
anticoncepcionais e orientadas quanto ao planejamento familiar. 

6º passo: produtos esperados Palestras informativas. Adesão a um método anticoncepcional. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo ➔conhecimento sobre o tema e sobre estratégias de 

comunicação; 
 

Organizacional ➔organização da agenda; 

Político ➔articulação intersetorial (parceria com o setor educação) 

e mobilização social. 
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Fonte: o autor (2019) 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Político ➔articulação intersetorial (parceria com o setor educação) 

e mobilização social. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Responsável: Secretaria de Saúde do município de Rodrigues 
Alves-Acre 

Motivação: Favorável 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Responsável:  Enfermeira (Coordenadora da Saúde da Mulher no 
município de Rodrigues Alves, Acre) e Equipe 6270 
 
Prazos: fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

A Coordenadora da Saúde da Mulher no município de Rodrigues 
Alves, Acre, juntamente com a equipe 6270 irão promover rodas 
de conversas, atividades educativas e esportivas nas escolas a 
fim de debater o uso de métodos anticoncepcional através da 
demonstração de cada método. 

Coordenação geral: Secretaria de Saúde do município de 
Rodrigues Alves, AC. 

Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Escolaridade precária”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 6270, do município 

Rodrigues Alves, Acre. 

Nó crítico 2 
Escolaridade Precária 

6º passo: operação 

(operações) 

Desenvolver estratégias com a equipe quanto à linguagem 

adequada (oral e visual) às pessoas com escolaridade precária 

para maior entendimento das orientações, tratamentos e uso de 

medicações. 

Oferecer vagas de estudos em escolas em horário especial para 

a população que não iniciou ou finalizou os estudos. 

6º passo: projeto “Estudar é preciso. Engravidar? Agora, não” 

6º passo: resultados 

esperados 

População crítica e reflexiva capaz de assumir as 

responsabilidades quanto ao seu bem-estar físico, emocional e 

reprodutivo. 

Diminuição da evasão escolar. 

6º passo: produtos esperados 
Capacitação dos profissionais da equipe; 



24 
 

 
 

Fonte: o autor (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criação de turmas especiais em escolas para o público alvo. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo ➔ 

Conhecimento sobre o tema e sobre estratégias de comunicação; 
 

Organizacional ➔Realização de debates e capacitação sobre 

como orientar a população alvo de acordo com sua linguagem; 
 

Político ➔articulação intersetorial (parceria com o setor 

educação) e mobilização social. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Político ➔articulação intersetorial (parceria com o setor educação 

para criação de vagas escolares na zona rural). 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Político ➔articulação intersetorial (parceria com o setor 

educação) e mobilização social. 

Motivação: Favorável  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Responsáveis: Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde do 
município de Rodrigues Alves-Acre; 
 
Prazo: fevereiro 2020 sem data para término 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Através da criação de vagas de estudo nas escolas da zona rural, 
será possível incentivar o estudo e a reflexão nos adolescentes, a 
fim de diminuir a evasão escolar e o índice de gravidez na 
adolescência. 

Coordenação geral: Secretaria de Educação do município de 
Rodrigues Alves, AC 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Para reduzir a elevação do número de gestantes adolescentes no município 

faz necessário ação multidisciplinar e atividades que visem a educação sexual e 

reprodutiva de forma consciente e responsável. Para isso, é preciso participação 

efetiva das pacientes tanto da zona urbana como da zona rural, políticas de 

planejamento familiar eficazes e ações educativas frequentes para jovens e 

adolescentes, principalmente. Desse modo, a atuação dos profissionais de saúde da 

Atenção Primária é uma ferramenta indispensável na elaboração de ações de 

políticas públicas para a promoção de saúde e prevenção de doenças na 

comunidade. 
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