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RESUMO 
 

Este estudo objetiva implantar um projeto de intervenção para realizar ações de 
educação em saúde com adolescentes da área adstrita ao Centro de Saúde 
Especializado Oswaldo Brandão Vilela. O projeto de intervenção seguiu os passos 
do Planejamento Estratégico Situacional e foi realizada uma revisão de literatura 
com foco na temática. Realizamos também uma abordagem com adolescentes 
grávidas que foram às consultas individuais, bem como palestras e oficinas com o 
objetivo da educação em saúde, visto que um dos principais nós críticos foi a falta de 
informação destas adolescentes. Notou- se neste contexto a importância de incluir 
em todo processo os familiares para que as informações ficassem esclarecidas e 
houvesse um repasse de conhecimento para todos. 
 

Palavras-chave: Adolescente. Gravidez. Educação. 
 



     
  

ABSTRACT 
 
 

This paper proposes to implement an intervention project to carry out health 

education actions with adolescents of the area attached to the Oswaldo Brandão 

Vilela Specialized Health Center. The research that subsidized the proposal of 

intervention the steps of Strategic Situational Planning and literature review focused 

on the theme. We also conducted an approach with pregnant adolescents who went 

to individual consultations, as well as lectures and workshops aimed at health 

education, since one of the main critical nodes was the lack of information of these 

adolescents. It was noted in this context the importance of including family members 

in every process so that the information was clarified and there was a transfer of 

knowledge for all. 
 
 
Keywords: Adolescent. Pregnancy. Education.  
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1 INTRODUÇÃO 

A adolescência é uma fase peculiar do desenvolvimento humano, porém não é 

reconhecida ou não recebe grande destaque em todas as culturas e sociedades. 

Cada sociedade tem sua forma diferenciada de conceber esta etapa da vida 

(GONZAGA, 2011). 

 

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) a adolescência é o 

período compreendido entre 10 e 19 anos de idade. No caso brasileiro desde a 

constituição federal de 1988 os adolescentes passaram a ter prioridade sendo 

considerados legalmente como sujeitos de direitos em fase de desenvolvimento 

(BRASIL, 1988). Em 1990 foi aprovado sob a Lei 8.069/90 o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) reafirmando os seus direitos formalmente. De acordo com o 

mesmo, adolescente é a pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade (BRASIL, 

1990). 

 

Segundo Silva (2010), adolescência é a fase de mudanças tanto físicas como 

comportamentais, é a transição entre a fase de criança e a fase adulta. Fase das 

dúvidas, das descobertas, busca de identidade, formação de grupos por afinidades, 

busca da autonomia, mudanças que afetam a vida familiar e a vida destes 

adolescentes para com a sociedade, é neste momento da vida que os adolescentes 

por falta de orientação iniciam a vida sexual precocemente e consequência disto são 

as gestações indesejáveis e ocorrência de novos casos de IST- infecções 

sexualmente transmissíveis.  

 

1.1 Breves informações sobre o município Viçosa-Alagoas 

Viçosa é um município brasileiro do estado de Alagoas, localizado a 86 quilômetros 

da capital Maceió. Foi fundado em 1790 por Manoel Francisco. Elevado à categoria 

de Vila em 13 de Outubro de 1831 e à categoria de cidade em 16 de Maio de 1892. 

Sua população atual é de 26 249 habitantes (IBGE, 2014).  

Após a sua emancipação a cidade entrou em forte desenvolvimento sendo a maior 

economia do interior e a segunda maior cidade do estado. Nesse período o 
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município viveu o seu auge econômico, com a cana-de-açúcar e o algodão, social, 

cultural e político. Em terras viçosenses nasceram o menestrel Teotônio Vilela e seu 

irmão Cardeal Primaz do Brasil Dom Avelar. Graciliano Ramos viveu e inspirou-se 

no município para escrever São Bernardo. É de Viçosa o primeiro tradutor brasileiro 

do Manifesto Comunista, o militante Octávio Brandão (IBGE,2014) 

 

Na cultura, destacam-se os poetas da estirpe de Manoel Neném e Zé do 

Cavaquinho que criou também a escola folclórica conhecida em todo o Brasil 

com Théo Brandão, José Aloísio Vilela, José Pimentel e José Maria de Melo. Em 

Viçosa, na Serra Dois Irmãos, tombou o líder guerreio Zumbi dos Palmares.  

 

Apesar de ultimamente ter passado por dificuldades econômicas e sociais, o 

município ainda é um centro muito importante do Vale do Rio Paraíba do Meio. 

Possuindo o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB), o segundo melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e sendo a segunda maior cidade. (IBGE, 2017). 

 

O município Viçosa está localizado na mesorregião do leste alagoano, mais 

especificadamente na microrregião serrana dos quilombos. Sua sede esta a 

9°22’17’’ sul e longitude 36°14’27’’oeste. Com uma altitude de 210 metros acima do 

nível do mar. Seus principais acessos são pela BR-316, AL-204 e a AL-110, todas 

asfaltadas.  

 

O que diz respeito a seu território, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística,  o território de Viçosa pertenceu primeiramente a Marechal Deodoro de 

1636 até 1764 quando passou a pertencer a Atalaia, isso até 13 de outubro de 1831, 

quando por decreto Viçosa passou a ser Vila, com um território de aproximadamente 

1050 km².  

 

No ano de 1872, Viçosa perdeu o território de Quebrangulo passando a ficar com 

uma área de 700 km². Em 2 de dezembro de 1953, o território de Paulo Jacinto, que 

pertencia ao município de Quebrangulo, foi elevado à categoria de município. Viçosa 

perdeu parte do seu território para o novo município, cerca da metade da área que 

hoje constitui o município de Paulo Jacinto era pertencente à Viçosa que ficou com 

uma área de 640 km² (IBGE, 2017). 
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No dia 10 de outubro de 1957, pela lei estadual nº 2070, o distrito de Pindoba 

passou a ser cidade, desligando-se de Viçosa que ficou com uma área de 560 km². 

Por fim, para chegar à formação territorial atual, Viçosa perdeu o então distrito 

de Chã Preta, no dia 3 de fevereiro de 1962, pela lei estadual nº 2432. Viçosa 

passou a ter 355 km² de área, atualmente a cidade está dividida em seis bairros – 

Centro, Mutirão Cidade de Deus, COHAB, Sabalangá, Mutirão Frei Damião e Distrito 

Industrial (IBGE, 2017). 

 

Quanto à economia local as principais atividades econômicas de Viçosa são 

o comércio, serviços e a agropecuária. Entre os principais produtos agrícolas 

cultivados em Viçosa estão o feijão, a cana de açúcar (que é processada na usina 

capricho em Cajueiro), o milho e a mandioca. A pecuária é um dos pontos mais 

fortes da economia do município, principalmente, a pecuária de corte e leite onde 

estão as criações de gado nelore e holandês. Também a produção de proteína 

animal, que nos últimos anos tem apresentado certa queda de produção, mas 

mesmo assim, junto com União dos Palmares, é responsável por 30% da produção 

avícola e 20% da produção suína, atualmente, possui apenas cinco granjas de 

proprietários locais e 15 integradas ou arrendadas. O setor de suínos apresenta 

somente seis produtores (três grandes e três pequenos) em atividade, mesmo assim 

Viçosa ainda possui o maior rebanho de suínos de Alagoas (IBGE, 2017). 

 

Para o lazer e o turismo o município Viçosa tem forte potencial turístico, suas 

belezas naturais como cachoeiras e serras atraem muitos turistas e aventureiros. 

Além da rica história viçosense que atrai muitos escritores e estudantes. O Município 

possui vários prédios antigos da época de ouro da Cidade onde moraram grandes 

personagens da história viçosense, como por exemplo, Graciliano Ramos, Teotônio 

Vilela e Théo Brandão. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

O sistema municipal de saúde é composto por: 

 Hospitais: um 
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 Leitos (por mil habitantes): 1,7 

 Rede ambulatorial: 13 unidades 

 Mortalidade infantil 2002: 43,61% 

No que se refere ao financiamento da saúde é proveniente de acordo com o Sistema 

de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS): 

 

 Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita  

 Recursos próprios: Não possui 

Serviços em saúde: 

 Atenção primária onde o modelo de atenção adotado pelo município é o 

modelo de atenção à saúde da Atenção Primária com alguns serviços de 

média complexidade. 

 Atenção Hospitalar: a atenção hospitalar e a racionalização da utilização de 

novas tecnologias são essenciais à reorganização da pratica assistencial e 

melhoria das ações e serviços.  

1.3 A equipe de saúde da família verde, seu território e sua população 

A equipe Estratégia Saúde da Família (ESF) centro de Saúde Especializado 

Oswaldo Brandão Vilela é constituída pelos seguintes profissionais: quatro técnicos 

de enfermagem, 12 agentes comunitários de saúde (ACS), quatro cirurgiões 

dentistas, um gerente administrativo, três enfermeiros, cinco médicos, um 

nutricionista, dois psicólogos, um assistente social, dois fisioterapeutas, um protético, 

um auxiliar saúde bucal, um auxiliar enfermagem, um digitador. 

 

Quanto ao trabalho e serviços na unidade a equipe atende exclusivamente a 

demanda programada e com o atendimento de algumas demandas espontâneas 

(reduzidas). Também contamos com saúde bucal, pré-natal, puericultura, controle de 

câncer de mama e ginecológico, atendimento a hipertensos e diabéticos, e 

acompanhamento de crianças desnutridas. 
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1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

 Falta de transporte. 

 Falta de laboratório   

 Falta especialista – ginecologista. 

 Poucas vagas para USG. 

 Poucas citologias. 

 Saneamento básico ineficiente. 

 Gravidez precoce/ indesejada – adolescência. 

 

Dentre os problemas identificados na área de abrangência da ESF, na unidade física 

e problemas de saúde supracitados, observa-se que a maioria pode ter sua solução 

com os gestores da secretaria de saúde e do município. O que pode ser modificado 

dentro das possibilidades da equipe multidisciplinar da ESF compreende a gravidez 

precoce/indesejada entre as adolescentes, portanto, dos problemas citados este 

será eleito para a construção de um projeto de intervenção em saúde executado na 

unidade para a população –jovens e adolescentes. 

 

1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 

Quadro 1. Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de Saúde, Centro de Saúde Especializado 
Oswaldo Brandão Vilela, município de Viçosa, estado de Alagoas 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Falta de 

transporte 

6 6 Fora 6 

Falta de 

laboratório 

4 5 Fora 5 

Falta especialista 

– ginecologista 

9 2 Fora 2 
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Poucas vagas 

para USG 

8 4 Fora 4 

Poucas Citologias 7 3 Fora 3 

Saneamento 

básico ineficiente 

5 7 Fora 7 

Gravidez precoce/ 

indesejada - 

adolescência 

10 1 Parcial  1 

Fonte: o autor (2019) 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

A intervenção será realizada com os adolescentes cadastrados na área de 

abrangência á ESF Centro de Saúde Especializado Oswaldo Brandão Vilela 

localizado na cidade de Viçosa que conta com um quantitativo de 6.500 usuários 

cadastrados, destes 1.978 são adolescentes entre 12 e 18 anos de idade.  

 

O quantitativo de adolescentes diagnosticadas com doenças sexualmente 

transmissíveis e gestantes cadastradas totaliza 60, adolescentes principalmente com 

a faixa etária de 14 e 17 anos. Esta situação problema influenciou na escolha desta 

temática para a criação de um projeto de intervenção. 

 

Entende-se que isto se deve a falta de informação sobre os cuidados para a saúde 

sexual e reprodutiva, especialmente sobre os métodos anticonceptivos, são 

responsáveis por esta situação. Este projeto de intervenção justifica-se pela 

importância de melhorar a atenção à saúde do adolescente na área adscrita à ESF, 

por meio das ações de educação em saúde. 

 

A equipe reconhece a necessidade de dialogar com os adolescentes sobre a 

prevenção das doenças sexualmente transmissíveis /infecções sexualmente 

transmissíveis, métodos anticonceptivos para prevenir a gravidez na adolescência e 

ainda atrair este grupo para buscar por serviços assistenciais como saúde bucal, 

alimentação saudável entre outros serviços em saúde, uma vez que poucos 

adolescentes frequentam a ESF. Observa-se que muitas adolescentes engravidam 

assim que iniciam a vida sexual, pelo fato de não terem nenhuma orientação. 

 

O diálogo irá minimizar os casos de gravidez precoce e incidência das doenças 

sexualmente transmissíveis em adolescentes. A implementação desta intervenção 

em saúde será de grande importância tanto para os usuários quanto para os 

profissionais de saúde da ESF Centro de Saúde Especializado Oswaldo Brandão 

Vilela. 
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3.OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral:  

 

Implantar um projeto de intervenção para realizar ações de educação em saúde com 

adolescentes da área adscrita ao Centro de Saúde Especializado Oswaldo Brandão 

Vilela, Viçosa, Alagoas. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

Dialogar com os adolescentes cadastrados na ESF sobre a prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis e HPV. 

 

Realizar ações de educação em saúde com os adolescentes apresentando os 

métodos contraceptivos e incentivando-os a sua utilização. 

 

Apresentar aos adolescentes os riscos e repercussões da gravidez na adolescência, 

conscientizando-os quanto à importância da prevenção e o uso do preservativo 

como forma eficaz tanto da prevenção da gravidez quanto das infecções 

sexualmente transmissíveis. 
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4 METODOLOGIA 

Para melhor desenvolvimento e aplicação deste projeto de intervenção, foram feitas: 

análise situacional dos participantes, que são as pacientes adolescentes grávidas, 

visando coletar todas as informações pertinentes a sua história e expectativas com 

vistas a intervir e prevenir complicações e problemas gerais destas pacientes da 

área de abrangência do Centro de Saúde Especializado Oswaldo Brandão Vilela em 

Viçosa-Alagoas . 

 

O Planejamento Estratégico Situacional (PES) subsidiou o levantamento de 

informações da população local sobre a gravidez na adolescência, constituindo-se 

ponto de partida para a proposição das ações a serem aplicadas durante todo o 

processo de intervenção (FARIA; CAMPOS;SANTOS, 2018). 

 

Desta forma as ações iniciam-se com as consultas individuais que visam passar 

informações mais precisas sobre as implicações deste processo de gravidez na faixa 

etária, começando a partir dos 15 anos, além da realização de oficinas e palestras 

para os pacientes e familiares que também necessitam destas informações para a 

colaboração de modo geral. 

 

O plano de ação a ser desenvolvido durante a aplicação do projeto foi realizado com 

o apoio de toda a equipe do Centro de Saúde que auxiliará desde as consultas 

individuais com os pacientes até a realização de oficinas e palestras para a 

sensibilização de todas as pacientes e familiares com a completa educação em 

saúde.  

 

Para identificar os fatores de risco a intervenção será dividida em três fases:  

 

Etapa diagnóstica: consiste em abordagem dos fatores de risco relacionados com o 

envolvimento pessoal do paciente, o cumprimento do tratamento e o relacionamento 

com os profissionais da saúde (BRASIL, 2009).  
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Etapa de Intervenção: vai se dividir por sessões de trabalho e vai se aplicar uma 

série de ações, onde os pacientes vão estar diretamente inseridos como: apoio 

psicológico e motivação para melhorar sua saúde, dinâmicas familiares para 

envolvê-los no cumprimento do tratamento dos pacientes, palestras sobre 

importância do cumprimento do tratamento. Vai- se aplicar técnicas de Educação em 

saúde (BRASIL, 2009). 

 

 Etapa de Avaliação: avaliação da inclusão ao tratamento que neste caso é o 

acompanhamento geral destas, pois de acordo com Dimenstein (2005, p. 12), 26% 

das adolescentes brasileiras engravidam antes dos 20 anos. 

 

Também foi feita pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com 

os descritores: adolescente, Gravidez e Educação. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

5.1 Estratégia saúde da família  

Procurando reorganizar o processo de trabalho em saúde mediante operações 

intersetoriais e ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (MONKEN; 

BARCELLOS, 2005), permitindo a gestores, profissionais e usuários do SUS 

compreender a dinâmica dos lugares e dos sujeitos (individual e coletivo), 

desvelando as desigualdades sociais e as iniquidades em saúde (GONDIM, 2012). 

O território define em si a adstrição dos usuários, propiciando relações de vínculo, 

afetividade e confiança entre pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, 

sendo que estes passam a ser referência para o cuidado, garantindo a continuidade 

e a resolutividade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 

2011). 

 

A família é fundamental no processo de gravidez na adolescência, ela deve fazer 

parte de um processo que será vencido em conjunto e com o apoio geral de todos. 

Verifica-se que um dos problemas da gravidez na adolescência é a falta de 

informação e conhecimento sobre os riscos que no processo de sexualidade 

aflorada iam a gravidez inesperada poderá acontecer. E os familiares devem deter 

esse conhecimento e passar para seus filhos para que isso não aconteça. 

 

5.2 Sexualidade e escola 

Sabemos que quando uma adolescente engravida a questão escolar fica muito 

comprometida, pois sabemos que a frequência desta adolescente baixará, pois uma 

adolescente grávida tem vários problemas devido a sua idade e isso compromete a 

sua vida escolar. 
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Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB, 1996) a responsabilidade 

de orientar a criança e o adolescente é da família e do estado. 

 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
(BRASIL, 1996) 

 

Assim, verificamos que a educação destas crianças e adolescentes deve ser feitas 

pela própria família e pelo estado, porém ainda não verificamos esta educação tão 

contextualizada como deve ser. 

 

As trajetórias escolares femininas, embora comparativamente 
melhores do que as masculinas em um cenário onde a educação é 
realmente um sério problema nacional, são igualmente descontínuas, 
com grande defasagem entre idade e série e interrupções que 
antecedem a ocorrência de gravidez ou nascimento de um filho. 
Pode-se dizer que a realização de tarefas domésticas pelas meninas 
inicia-se muito cedo nas camadas populares, sendo parte do 
processo de socialização para a maternidade. Desse modo, a 
maternidade se apresenta não apenas como "destino", mas talvez 
como único projeto possível de reconhecimento social para jovens 
mulheres cujos eventuais projetos educacionais e profissionais 
dificilmente poderão se concretizar. Há que se ter em mente sempre 
o contexto de profunda desigualdade de classe que o país apresenta 
(BRANDÃO; HEILBORN, 2006, p. 1424)). 
 

De base à fala do autor verificamos que com a gravidez as incidências de atividades 

domésticas aumentam, bem como as responsabilidades que acabam quebrando a 

trajetória escolar que desta forma não se completa. 

 

Porém de acordo com os indicadores de muitas adolescentes grávidas a escola 

prima por um fator importante que é a discussão sobre a educação em saúde na 

escola, especificamente a educação sexual. 

 

A intervenção pedagógica deve ser não-diretiva em relação ao 
comportamento dos alunos, buscando informar e problematizar 
questões da sexualidade, ressaltando o trabalho a partir das 
posturas, das crenças, dos tabus e dos valores a ela associados, o 
que garante o espaço de formação dos educandos e não apenas a 
veiculação de informações. Prevê que o professor prepare-se para a 
intervenção prática mediante leituras e discussões e tenha um 
espaço grupal de supervisão continuada e sistemática que possibilite 



22 
 

uma reflexão sobre essa prática e sobre seus próprios valores e 
limites, o que o ajudará a ampliar sua consciência em relação à 
sexualidade e à visão de mundo, além de assumir uma postura ética 
na sua atuação (SILVA; MEGID NETO, 2006, p. 186-187). 

 
 
5.3 Características da adolescência e a gravidez neste processo 

A adolescência é um período de grandes descobertas em diversos sentidos e na 

questão sexual também, é neste período que as descobertas sexuais acontecem e 

assim muitos adolescentes acabam engravidando muito mais pela falta de 

conhecimento destas adolescentes. O período da adolescência compreende entre 

12 e 18 anos, embora a idade possa variar, pois depende das características de 

personalidade e experiência de vida (CAMPOS, 1981). 

 

 Então de acordo com este processo descrito acima, verificamos que neste período 

correspondente a adolescência pode variar de acordo com as características e 

personalidade da pessoa. 

 

E estas características e personalidades também são fatores para que ocorra uma 

gravidez precoce. Além destes fatores de gravidez alguns outros fatores podem ser 

citados para que esta gravidez aconteça, sendo eles:  

 

 falta de informação; 

 não conhecimento dos métodos contraceptivos; 

 questão social e estruturação familiar. 
 

Com base nesses fatores Campos (1981) coloca em questão: o não conhecimento 

com clareza faz com que a gravidez, aconteça. 

 

De acordo com o Ministério de Saúde (BRASIL, 2003) cerca de 45% a 60% dos 

adolescentes brasileiros inicia a vida sexual sem nenhum conhecimento dos 

métodos contraceptivos. Sabendo-se que hoje os métodos contraceptivos são 

eficazes não somente para a prevenção de uma gravidez indesejada, mas também 

contra as doenças sexualmente transmissíveis. 
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Segunda a cartilha Primeira infância e gravidez na adolescência (REDE NACIONAL 

DA PRIMEIRA INFÂNCIA, 2003), com a gravidez na adolescência devemos 

destacar alguns dados importantes, descritos em seguida. 

 Índice de mortalidade infantil tem diminuição no Brasil, mas 20% 

destas mortes ainda são de filhos e filhos de mães adolescentes (10-14 

anos). 

 .A incidência de baixo peso é duas vezes maior entre filhos de 

mães adolescentes. 

 A mortalidade infantil é diretamente proporcional ao peso ao 

nascer e ganhar de peso do bebe. 

 A mortalidade neonatal é três vezes maior entre os filhos e filhos 

de mães adolescentes quando comparados aos filhos de mulheres adultas. 

 Tres em cada dez adolescentes ficarão gravidas antes do 20 

anos. 

 As meninas mais pobres tem cinco vezes mais possibilidades de 

engravidar no período da adolescência que as meninas mais ricas. 

 Dos abortos por razões médicas e legais, 24,85% acontecem na 

faixa de 20 a 24 anos; 14,4% de 15 a 19 anos e 1,27% de 10 aos 14 anos. 

 
De acordo com os dados apresentados consideramos que é certeza que a gravidez 

neste período de idade aumentará os riscos, consideravelmente, tanto para a 

criança quanto para a mãe que ainda está em processo de formação do corpo, mas 

também psicológica e social. 

 

Neste campo psicológico e social acontecem diversos problemas que irá envolver a 

questão social e a autoimagem da adolescente. 

 

A adolescência é, também, um período em que o indivíduo tem que 
lutar contra o estereótipo social e contra uma auto-imagem distorcida 
dele decorrente. A cultura tende a ver o adolescente como um 
indivíduo desajeitado, irresponsável e inclinado às mais variadas 
formas de comportamento anti-social. Por sua vez, o adolescente vai 
desenvolvendo uma auto-imagem que reflete, de alguma forma, esse 
estereótipo da sociedade. Essa condição indesejável ordinariamente 
cria conflitos entre pais e filhos, entre o adolescente e a escola, entre 
o adolescente e a sociedade em geral (PINHEIRO, 1996, p. 27-28).  
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De acordo com Pinheiro (1996), com este processo de conflitos acontecem 

problemas sérios inclusive a questão sexual que com mais tempo irá se aflorar e no 

processo de descoberta a orientação é necessária para todas estas pessoas. Todos 

nós sabemos que a construção da nossa identidade é contínua e irá se prolongar 

por toda a vida.  

 

Segundo Esslinger e Kovais (2003), a construção desta identidade será continua até 

o fim da vida, mas na adolescência os ensaios mais importantes acontecem tudo 

isso com a tomada de decisões e consciência de si com orgulho e decepções. 

 

No processo de construção também acontecem as descobertas que estão ligadas as 

transformações do corpo. 

 

Os seios começam a crescer e levam um a dois anos para chegar à 
metade do tamanho que terão na vida adulta. Entre os dez e doze 
anos a menina cresce rapidamente alcançando até 90% da altura 
que terá quando adulta. Surge uma penugem em volta dos grandes 
lábios vaginais e nas axilas. Os quadris se alargam e a cintura afina. 
A rapidez do desenvolvimento humano, a altura, bem como outras 
características varia de pessoa para pessoa, e tem mais a ver com a 
genética do que com a idade, porém, independentemente de qual 
fase a adolescente está, fica preocupada com o novo corpo, e passa 
mais tempo em frente ao espelho. Quando a primeira menstruação 
acontece, marca-se a passagem da infância para a vida adulta 
(DUARTE apud TOLEDO, 2008). 
 

Assim com a descoberta do corpo a sexualidade aflora, porém é nesta afloração 

com descobertas que influencia o comportamento dos adolescentes. 

 

O início da atividade sexual, cada vez mais precoce, associada à 
desinformação e à ausência de suporte psicológico e social, tem 
contribuído para situações de riscos em uma faixa etária ainda em 
desenvolvimento. Tais riscos podem ser evidenciados pela maior 
incidência de gestações em adolescentes, principalmente abaixo dos 
15 anos, o que na atualidade tem sido um desafio para os 
pesquisadores (MIRANDA; BOUZAS, 2005). 
 

Com a vida sexual ativa e com a falta de informação acontece a indesejada 

gravidez. 

As adolescentes (...) estão virando mães. Como as mulheres 
indígenas, como nossas bisavós, elas estão engravidando aos treze, 
catorze anos, (...). Ao contrário da geração de suas mães, poucas 
pensam em abortar, poucas encaram as perspectivas da 
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maternidade como grande inconveniente na vida (...). (Embora) 
poucas dessas meninas-mães estejam em condições de enfrentar a 
vida adulta. Ficam na casa dos pais, cuidando de seus bebês como 
meninas crescidas que ainda brincam de boneca. (KEHL apud 
GUIMARÃES, 2006, p.15). 
 

Esta gravidez inesperada trará uma desorganização geral na vida desta adolescente 

que passará por grandes dificuldades. 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Gravidez na adolescência.”, para o 

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

com a metodologia do PES (FARIA; CAMPOS;  SANTOS, 2018). 

 

A proposta de intervenção busca agir sobre o problema citado, que será 

desempenhado pelos profissionais do Centro de Saúde Especializado Oswaldo 

Brandão Vilela em Viçosa-Alagoas. Agindo em toda a comunidade de adolescentes 

grávidas. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado   

Antes de escolher qual o problema seria trabalhado no projeto de intervenção, foi 

feito um levantamento dos principais problemas enfrentados pela comunidade. Desta 

forma foi realizada uma classificação de prioridade para os problemas identificados 

no diagnóstico da comunidade adstrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de 

Saúde Centro de Saúde Especializado Oswaldo Brandão Vilela, município de 

Viçosa, estado de Alagoas. Dentro da classificação a gravidez na adolescência foi 

considerada como a prioridade. 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado 

 
A gravidez na adolescência é um problema que vem atingindo diversas famílias 

brasileiras. 

 

De acordo com Moreira et al.  (2008) há diversos fatores de natureza objetiva e 

subjetiva que levam à gravidez no início da vida reprodutiva, tais como: 

 

 falta de conhecimento adequado dos métodos contraceptivos e como 

usá-los; 

 dificuldade de acesso a esses métodos por parte do adolescente; 

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%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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 dificuldade e vergonha das meninas em solicitar o uso do preservativo 

pelo parceiro; 

 ingenuidade e submissão; 

 violência; 

 abandono; 

 desejo de estabelecer uma relação estável com o parceiro; 

 forte desejo pela maternidade, com expectativa de mudança social e 

de obtenção de autonomia através da maternidade; 

 meninas com início da vida sexual cada vez mais precoce; 

 o ambiente familiar também tem relação direta com o início da 

atividade sexual; 

 experiências sexuais precoces são observadas em adolescentes em 

famílias onde os irmãos mais velhos já apresentam vida sexual ativa. 

 

Como foi citada acima a falta de informação adequada dos métodos e dentre outros 

problemas fazem com que os jovens iniciem sua vida sexual mais cedo, sem o 

conhecimento adequado e correto, fazendo com que a gravidez precoce ocorra e 

acometa a vida desta adolescente principalmente no âmbito escolar. 

 
 
6.5 Seleção dos nós críticos  

De base aos problemas identificados procuramos evidenciar a causa destes 

problemas que são chamados de nós críticos e quando estes começam a ser 

resolvidos podem ser modificados. Assim a seleção é necessária para identificar as 

dificuldades para combater o problema (FARIAS; CAMPOS; SANTOS, 2010). 

 

Para a abordagem dos problemas foram identificados os seguintes nós críticos: 

 falta de informação da população; 

 violência sexual; 

 estilos de vida. 
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6.6 Desenho das operações (sexto passo)  

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Gravidez na 

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

do Centro de Saúde Especializado Oswaldo Brandão Vilela em Viçosa-Alagoas 

Nó Crítico 1 Falta de informação da população 

Operação 

(operações)  

 Realizar atividades para aumentar o nível de informação das adolescentes e 

da população em geral. 

Projeto  Conhecendo e Aprendendo 

Resultados 

esperados 

População mais informada e consciente sobre a educação em saúde ( 

educação sexual) 

Produtos 

esperados 

 Programa de saúde na Escola 

Campanhas educacionais na comunidade 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Médico e/ou Enfermeiras para proceder às atividades 

Cognitivo: Informações sobre gravidez na adolescência 

Financeiro: Recurso para impressão de cartazes e folders 

Político: Mobilização pessoal e social. 

Recursos críticos Estrutural: Médicos  

Cognitivo: Compreensão das informações 

Político: Organização para articulação com a Secretaria de Educação e 

Saúde. 

Financeiro: Recursos para a realização dos materiais 

Controle dos 
recursos críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Realizar a apresentação do Projeto a Secretaria de Educação, escolas e 
locais parceiros. 

Prazo De 3 a 6 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Professores das escolas participantes 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

A ação será avaliada pelos profissionais de saúde participantes a partir das 
observações. 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Gravidez na 

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

do Centro de Saúde Especializado Oswaldo Brandão Vilela em Viçosa-Alagoas 

Nó Crítico 2 Violência sexual; 

 

Operação 

(operações)  

 Realizar intervenções com palestras e caminhadas sobre violência sexual. 

Projeto  Violência Sexual: Denuncie 

Resultados 

esperados 

Espera- se que a partir da operação as adolescentes percebam a importância 

de denunciar casos de violência sexual em sua comunidade. 

Produtos 

esperados 

 Campanhas sobre a denúncia da violência sexual; 

Atividades educativas e informacionais sobre os riscos de violência sexual. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Médicos e Enfermeiros 

Cognitivo: Informações sobre casos e riscos da violência sexual. 

Financeiro: Recursos para impressão de cartazes, folders, carro de som e etc. 

Político: Mobilização social e pessoal. 

Recursos críticos Estrutural: Médico 

Cognitivo: Compreensão das informações 

Político: Organização com a Secretaria e Educação, Saúde e da Juventude. 

Financeiro: Recursos para a realização dos materiais 

Controle dos 
recursos críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Realizar a apresentação do Projeto a Secretaria de Educação, Saúde, 
Juventude e escolas e locais parceiros. 

Prazo 2 a 4 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Agente de saúde, representantes das secretarias e professores das escolas 
participantes. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

A ação será avaliada pelos profissionais de saúde participantes a partir das 
observações. 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Gravidez na 

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

do Centro de Saúde Especializado Oswaldo Brandão Vilela em Viçosa-Alagoas 

Nó Crítico 3 Estilos de vida. 

 

Operação 

(operações)  

 Realizar intervenções com oficinas e rodas diálogos sobre os estilos de vida 

e suas influências. 

Projeto  Estilos de vida: Conheça, aprenda, e viva bem. 

Resultados 

esperados 

Espera- se que ao final do processo adolescentes e familiares tenham  

hábitos que melhorem sua maneira de viver. 

Produtos 

esperados 

 Roda de Conversas sobre Estilos de Vida; 

Oficinas que contextualize melhores hábitos, principalmente alimentícios. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Médicos e Enfermeiros; 

Cognitivo: Informações sobre estilos de vida e suas nuances; 

Financeiro: Recursos para impressão de cartazes, folders, e cartilhas sobre 

ótimas maneiras de viver. 

Político: Mobilização Pessoal e Social. 

Recursos críticos Estrutural: Médicos 

Cognitivo: Entendimento das informações. 

Político: Organização com a Secretaria de Educação e Saúde; 

Financeiro: Recursos para a realização de materiais. 

Controle dos 
recursos críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Realizar apresentação do Projeto as Secretárias de Educação e Juventude e 
também a Associação Local. 

Prazo 3 a 5 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médicos, Enfermeiros, Professores e representante da Associação local. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

A ação será avaliada pelos profissionais de saúde participantes a partir das 
observações. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todo referencial teórico utilizado na realização desta proposta, observamos 

que a gravidez na adolescência ainda é considerada um grande problema, devido 

aos diversos fatores que contribuem para que isto aconteça. 

 

Verificamos também que quando as adolescentes precocemente engravidam há 

uma falta de estruturação familiar que prejudica em diversos momentos a vida do 

adolescente, principalmente pela questão escolar. Neste processo também podemos 

discutir o papel da escola em um processo de educação em saúde, visando a 

educação sexual dentro das instituições de ensino como forma de transmitir 

conhecimentos para todos os envolvidos no processo.  

 

Foram observadas nestas revisões de literatura que as adolescentes engravidam 

não pelo desejo da maternidade, mas por diversos outros motivos que acabam 

comprometendo está fase da vida. 

 

Outro ponto importante é a questão de identidade que neste momento ainda está em 

um processo de construção, nesta fase os conflitos de autoimagem são constantes e 

também irá influenciar em todo o processo. 

 

Os resultados deste estudo no município citado possibilitaram uma análise critica e 

reflexiva sobre a educação em saúde como fundamental e estratégica para a 

sensibilização dos pacientes, processo que foi realizado com cautela e auxilio de 

todos os envolvidos. 

 

Em suma todas as participações do projeto e todos os envolvidos foram importantes 

para consolidar as intervenções junto aos pacientes e familiares que foram partes 

integrantes neste processo, considerando familiares com um papel fundamental 

neste processo. 

 

Os familiares destes pacientes participaram integramente de todas as etapas para 

também aprenderem mais um pouco e assim ajudarem seus adolescentes nas 

atividades. 



32 
 

De modo geral os objetivos do projeto foram alcançados com êxito, pois na etapa 

final os pacientes demostraram sensibilização e consciência sobre todos os 

aspectos discutidos visando a adoção de hábitos para uma vida saudável. 
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