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RESUMO 
 
 

A gravidez na adolescência é descrita como um grave problema de saúde pública que, 
além de promover maiores riscos materno-fetais, desencadeia a elevação dos custos 
em saúde e traz sérias repercussões psíquicas e sociais aos envolvidos direta e 
indiretamente. O objetivo do presente estudo foi desenvolver um plano de intervenção 
para sensibilizar os jovens da comunidade assistida pela Estratégia Saúde da Família 
– SBM1 Sempre Viva Palha, no município de Diamantina – Minas Gerais, sobre os 
riscos e impacto da gravidez na adolescência. A construção deste projeto foi pautada 
no Planejamento Estratégico Situacional com a participação da equipe de saúde da 
família. Foi também realizada uma revisão da literatura acerca do tema para dar 
sustentação teórica ao plano. Para a elaboração do projeto de intervenção, foi 
utilizada a estimativa rápida no levantamento e priorização dos problemas. Tendo por 
base o problema priorizado, foram levantados os nós críticos e desenvolvidas as 
operações e possíveis soluções, levando-se em conta os resultados esperados, o 
produto e os recursos necessários. Assim, foram propostas intervenções educativas 
no ambiente escolar, distribuição de material educativo, e ação formativa com 
docentes da escola local e equipe de saúde, potencializando as ações educativas. 
Espera-se, com essas intervenções, que haja maior consciência e autocuidado entre 
os jovens, promovendo, a médio e longo prazo, a redução da incidência de gravidez 
na adolescência na referida comunidade. 
 
 

Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Atenção Primária à Saúde. Estratégia 
Saúde da Família   
 

 
 
 



 

  

ABSTRACT  
 
 

Adolescent pregnancy is described as a serious public health problem that, in addition 
to promoting greater maternal-fetal risks, triggers higher costs in health and brings 
serious psychological and social repercussions to those directly and indirectly involved. 
The objective of the present study was to develop an intervention plan to sensitize the 
youngsters of the community assisted by the Family Health Strategy - SBM1 Always 
Viva Palha, in the city of Diamantina - Minas Gerais, on the risks and impact of 
pregnancy in adolescence. The construction of this project was based on the 
Situational Strategic Planning with the participation of the Family Health Team and a 
literature review about the theme to give theoretical support to the plan. For the 
elaboration of the intervention project, a quick estimation was used to survey and 
prioritize the problems. Based on the prioritized problem, the critical nodes were raised 
and the operations and possible solutions developed, taking into account the expected 
results, the product and the necessary resources. Thus, educational interventions were 
proposed in the school environment, distribution of educational material, and formative 
action with teachers and health staff, enhancing educational actions. These 
interventions are expected to increase awareness and self-care among young people, 
promoting, in the medium and long term, the reduction of the incidence of teenage 
pregnancy in the community. 
 
 
Keywords: Adolescent pregnancy. Primary Health Care. Family Health Strategy 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Breves informações sobre o município de Diamantina 
 

A cidade de Diamantina é um dos 51 municípios que compõem o Vale do 

Jequitinhonha, Minas Gerais. A sua população, estimada em 47.617 habitantes (IBGE, 

2018), está distribuída em uma Zona Urbana, mais populosa, e uma Zona Rural. Sua 

extensão territorial é de 3.891.659 km² e possui uma densidade demográfica de 11,79 

hab/km² (IBGE, 2010). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) 

a cidade apresenta 76,5% dos seus domicílios com esgotamento sanitário adequado, 

embora apenas 7,1% de suas ruas sejam urbanizadas adequadamente. O município 

possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de 0,716 que corresponde a 

um IDHM considerado alto, comparado a outros municípios do país. 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Diamantina, o município possui mais 

de três séculos de fundação, sendo uma cidade com riqueza cultural e histórica, 

tombada como patrimônio cultural, natural e arquitetônico nacional e mundial. Sua 

origem está intimamente relacionada à exploração de ouro e diamante, após a 

ocupação portuguesa no Brasil (PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, s/d).  

A cidade está situada em uma altitude média de 1280 metros e é cercada pela 

Serra dos Cristais, na região do Alto do Jequitinhonha. Ademais, apresenta o clima 

Tropical de Altitude, o que influencia a saúde da população ao propiciar ambiente 

adequado para doenças endêmicas como febre amarela, malária e dengue. 

Em relação à economia da cidade, o setor terciário compõe sua principal matriz 

econômica, especialmente após a implantação da Faculdade Federal de Odontologia; 

após isso, as Faculdades Federais Integradas e, posteriormente, a Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Agora, o principal fluxo migratório para 

a cidade é composto por estudantes, o que aparenta sustentar o comércio local.  

Segundo o Censo demográfico realizado em 2010 (IBGE, 2010), o município 

possui um predomínio de habitantes com a faixa etária compreendida entre 10 -24 

anos, havendo uma maior proporção de crianças de 0-4 anos, do que de idosos 

(Figura 1). 

Figura 1- Pirâmide Etária Diamantina, MG, 2010. 
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Fonte: IBGE, 2010. 
 
 

Conforme dados do IBGE (2018) o município possui 20,2% de sua população 

ocupada em trabalhos formais, sendo que entre tais trabalhadores o salário médio é 

de 2,8 salários mínimos. Em relação à educação o município conta com uma taxa de 

escolarização de 97,8% entre crianças e jovens com idade entre 6-14 anos, possuindo 

40 escolas de ensino fundamental e 13 estabelecimentos de ensino médio (IBGE, 

2018). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 
 

O município de Diamantina é o município sede da Superintendência Regional 

de Saúde (SRS), que administra os fluxos assistenciais dos 33 municípios 

pertencentes ao Vale do Jequitinhonha e ainda alguns municípios pertencentes à 

Região de Saúde de Ganhães. Possui dois consórcios intermunicipais de saúde, o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha - CISAJE e o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Macro Nordeste/Jequitinhonha, que 
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visa garantir a integralidade do cuidado, a partir da estruturação da Rede de Atenção 

à Saúde (RAS) (GALVÃO, BODEVAN; SANTOS, 2015). 

Fazem parte do CISAJE, o Centro Estadual de Atenção Especial (CEAE), que 

é subdividido no Centro Viva Vida, responsável pelo atendimento as gestantes, 

crianças e acompanhamento em mastologia e hiperdia, destinado ao atendimento dos 

pacientes com hipertensão e diabetes, o Centro de Especialidades Médicas (CEM), e 

também o Serviço Especial de Transporte em Saúde (SETS), destinado ao transporte 

de pacientes que precisam de atendimentos de alta complexidade, geralmente 

encaminhados para Belo Horizonte (PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, 

2016). 

O município conta com dois hospitais Hospital Nossa Senhora da Saúde e 

Santa Casa de Caridade totalizando 168 leitos disponibilizados pelo Sistema Único de 

Saúde. É importante salientar que atualmente cerca de 23 municípios são 

dependentes de Diamantina para atendimentos de média complexidade. Em relação 

à Atenção Primária à Saúde (APS), o município possui nove Equipes de Saúde da 

Família (ESF), nove Postos de Saúde, duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

modelo convencional, e uma Policlínica Regional, que oferta atendimento médico e 

de enfermagem (CNES, 2019). A APS conta com uma cobertura de 97,5% 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, 2016). 

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES,  

2019), em relação aos serviços de suporte diagnóstico o município conta com um 

Laboratório municipal de Análises Clínicas, além de Equipamentos de raio-x, 

tomógrafo, Ultrassom doppler, eletrocardiógrafo, eletroencefalógrafo, e equipamentos 

para hemodiálise (n=13), distribuídos entre hospitais que prestam assistência ao SUS. 

Possui ainda um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), com atendimento diurno, 

e um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). O município conta 

também com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, sendo este, 

equipado com cinco UTI móveis. 

 

1.3  A ESF SBM1 Sempre Viva Palha e sua população adstrita 
 

A ESF SBM1 Sempre Viva Palha foi criada em 2004, e possui uma população 

adstrita de 1123 famílias, totalizando 3682 pessoas. A área é subdividida em seis 
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microáreas, sendo que uma dessas está descoberta por Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS).  

A ESF SBM1 Sempre Viva Palha conta com um espaço amplo de recepção e 

com número adequado de cadeiras, possuindo ainda sala de vacinas, consultório 

odontológico, sala dos Agentes Comunitários de Saúde/Reuniões, sala de triagem, 

sala de procedimentos/curativos, um consultório médico, um consultório de 

enfermagem, uma sala de esterilização, dois banheiros para uso dos pacientes 

(masculino e feminino), dois banheiros para uso exclusivo dos funcionários, 

lavanderia, almoxarifado, uma cozinha e uma copa.  

São desenvolvidos na ESF SBM1 Sempre Viva Palha programas estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde como Saúde da mulher, Saúde do Idoso, Saúde do Homem, 

Saúde da Criança (Puericultura), Saúde do Adolescente, Saúde Mental, Atenção às 

gestantes, Hiperdia (Hipertensos e Diabéticos) além das visitas domiciliares, 

realizadas pelos ACS.  

Em relação à cobertura conseguida pela equipe de saúde, tem-se uma 

cobertura vacinal infantil de 82%, cobertura vacinal adulta de 60%, cobertura de pré-

natal de 75%, puericultura de 66%, e acompanhamento à portadores de Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNT) de 55%. Esses dados foram levantados pela 

equipe de saúde da ESF SBM1 Sempre Viva Palha.  

Quanto à área adscrita, localiza-se no bairro Palha, região periférica do 

município de Diamantina. Estima-se que apenas metade dos domicílios conte com 

rede de esgoto adequada, e cerca de 80% possua acesso à rede elétrica e água 

tratada. O calçamento urbano é bastante precário, com ruas e calçadas desniveladas, 

e sem sistema de drenagem eficiente, o que causa acúmulo de poças de água, em 

várias ruas do bairro. Há ainda elevado número de lotes com acúmulo de lixo, o que 

propicia a disseminação de pragas (baratas, escorpiões) e roedores. 

A figura 2 apresenta a pirâmide etária da população adstrita à ESF SBM1 

Sempre Viva Palha, de acordo com sexo e idade, conforme dados da equipe, 

coletados em 2018. Verifica-se um predomínio de indivíduos com idade entre 25-49 

anos em ambos os gêneros (masculino e feminino), sendo que na população feminina 

há ainda um elevado número de mulheres com idade entre 15-19 anos. É importante 

ressaltar que o número de idosos adstritos não é tão significativo, enquanto, o elevado 
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número de adolescentes (mulheres), é um dos mais significativos, comparado a outras 

ESF do município. 

 

Figura 2 -  Pirâmide Etária população adstrita à ESF SBM1 Sempre Viva Palha, 2019 

 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados coletados pela ESF, 2019. 

 

1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 
(primeiro passo) 
 

Visando elencar os problemas de saúde existentes no território adstrito à ESF 

SBM1 Sempre Viva Palha foi realizada no dia do Conselho Local de Saúde 

(Março/2019) uma votação com representantes da população, ACS e demais 

membros da equipe assistencial. Foram elencados 28 problemas. Alguns problemas 

como a falta de transporte público, reduzido número de praças e espaços para lazer, 

ruas não asfaltadas, ou rede de esgoto com forte cheiro na comunidade, dentre outros 

não são passíveis de solução por nossa equipe, e por isso não contemplaram os 

problemas passíveis de intervenção.  

Foram selecionados, então, quatro problemas considerados prioritários e 

passíveis de intervenção: 

• Elevado número de gestantes adolescentes na comunidade. 
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• Demora na autorização de exames e consulta com especialistas. 

• Grande número de hipertensos sem adesão ao tratamento. 

• Baixa adesão ao Aleitamento Materno Exclusivo na comunidade. 

Após a seleção dos problemas a equipe assistencial realizou uma votação para 

determinar qual seria o problema prioritário a sofrer intervenção pelo projeto de em 

elaboração.  

1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 
 

Após a realização da fase de estimativa rápida, os problemas foram analisados 

pela equipe de saúde, utilizando-se uma matriz TUC (Quadro 1), em que constavam 

os parâmetros: “importância”, “Urgência” e “Capacidade de Enfrentamento”.  

A partir de tal análise, foi priorizado para intervenção o “Elevado número de 

gestantes adolescentes na comunidade”.  

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 
comunidade adscrita à ESF SBM1 Sempre Viva Palha, município de Diamantina, estado de 
Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Elevado número de 
gestantes adolescentes na 
comunidade 

Alta 30 Parcial 1 

Demora na autorização de 
exames e consulta com 
especialistas 

Média 20 Parcial 4 

Grande número de 
hipertensos sem adesão ao 
tratamento 

Alta 25 Parcial 3 

Baixa adesão ao 
Aleitamento Materno 
Exclusivo na comunidade 

Alta 28 Parcial 2 

*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

A gravidez na adolescência não é considerada um evento biológico esperado, 

desta forma, uma gestação em um organismo ainda imaturo biologicamente pode 

desencadear maiores riscos de saúde para as mães e bebês, além de todo impacto 

social e econômico advindo de tal evento (BRASIL, 2010). De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) a gravidez na adolescência é um 

fenômeno cada vez mais comum e que ocorre de maneira mais precoce, 

representando um grave problema de saúde pública. 

A adolescência é um período único de rápido crescimento e desenvolvimento, 

que inclui as esferas física, emocional, cognitiva e social. É nesta fase da vida onde a 

sexualidade atinge seu valor máximo, torna-se o centro de preocupações e interesses. 

Desta forma, é justamente neste período que se torna essencial intervenções 

educativas junto ao público jovem. 

O plano de ação aqui proposto se justifica pela possibilidade de intervir junto 

aos adolescentes adstritos à ESF SBM1 Sempre Viva Palha, no município de 

Diamantina – MG, proporcionando aos mesmos maiores conhecimentos sobre os 

métodos contraceptivos, e também os sensibilizando sobre os riscos e consequências 

da gravidez na adolescência. 

No que se refere à equipe de saúde, o plano de ação possui relevância ainda 

por permitir maior capacitação aos mesmos, e estímulo às ações de educação em 

saúde, acolhimento e humanização dos adolescentes no âmbito da Atenção Primária 

à Saúde. 

Pretende-se, ainda, envolver os educadores da comunidade, proporcionando 

aos mesmos uma capacitação em “Educação sexual e reprodutiva”, dando ênfase aos 

métodos contraceptivos existentes na ESF, e orientando quanto à abordagem dos 

adolescentes na prevenção da gravidez na adolescência.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Geral 
 

Sensibilizar os adolescentes adstritos à ESF SBM1 Sempre Viva Palha, no município 

de Diamantina – MG, sobre os riscos e consequências da gravidez na adolescência.  

 

3.2 Específicos 
 
 

Promover ações de educação em saúde com os jovens da comunidade, orientando 

quanto aos métodos contraceptivos, riscos da gravidez na adolescência e 

consequências desta. 

 

Realizar uma capacitação da equipe de saúde estimulando ações de educação em 

saúde, acolhimento e humanização no atendimento aos adolescentes. 

 

Desenvolver um programa de capacitação com os professores da comunidade, 

visando auxiliar os mesmos quanto à educação sexual e reprodutiva  e orientar quanto 

aos métodos contraceptivos disponíveis na ESF. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

Inicialmente, visando maior embasamento teórico, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica nas bases de dados vinculadas à Biblioteca Virtual em Saúde - BVS, e 

também periódicos científicos impressos, sites governamentais e institucionais. Para 

a busca foram utilizados os descritores: gravidez na adolescência, Atenção Primária 

à Saúde, Estratégia Saúde da Família. Posteriormente foi proposta a realização de 

um Planejamento Estratégico Situacional (PES) na área adscrita à ESF SBM1 Sempre 

Viva Palha, no município de Diamantina – MG, segundo os passos do PES conforme 

Campos, Faria e Santos (2010). 

De acordo com os autores, o PES foi proposto por Carlos Matus na década de 

70 e propõe-se analisar determinada realidade, identificando os problemas existentes, 

para posteriormente analisar e eleger os problemas passíveis de intervenção, 

propondo então um plano de intervenção, que determinará metas e para que os 

objetivos propostos sejam atingidos.  

Para a análise da realidade vivenciada na ESF SBM1 Sempre Viva Palha, no 

município de Diamantina – MG, foi feito o levantamento da condição de saúde 

vivenciada pela população utilizando-se dados do SIAB/e-SUS, fichas de cadastro 

individual, familiar e saúde do trabalhador do município e da área de abrangência.  

Após tal análise e priorização dos problemas foi eleito como problema prioritário 

a “Alta incidência de gravidez na adolescência na comunidade”. Diante de todas as 

possíveis consequências de uma gravidez precoce, torna-se fundamental intervir de 

forma preventiva contra tal evento, preconizando ainda um acolhimento e atendimento 

humanizado às adolescentes grávidas e puérperas assistidas pela unidade de saúde.  

Propõe-se abrir espaços na comunidade escolar para debater questões 

associadas à iniciação sexual precoce, bem como promover ações de educação em 

saúde e prevenção da gravidez na adolescência no ambiente escolar, na comunidade 

e na própria unidade de saúde.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

De acordo com Araújo et al. (2015) a adolescência é compreendida como uma 

fase do processo biológico de amadurecimento do ser humano, no qual há uma 

aceleração do desenvolvimento cognitivo, com estruturação da personalidade e 

amadurecimento sexual. Considera-se dividida em duas etapas, a primeira entre 10-

14 anos compreende a pré-adolescência, e a adolescência de fato, seria 

compreendida entre 15-19 anos. Diante das grandes transformações vivenciadas 

nesta etapa da vida os autores consideram tal fase repleta de conflitos, o que 

vulnerabiliza o adolescente.  

 A gravidez na adolescência é definida como "o que ocorre dentro de dois anos 

após a menarca, definido como o tempo decorrido desde a menarca, e / ou quando o 

adolescente ainda é dependente de sua família de origem." Nas diferentes culturas a 

sociedade pode receber a iniciação sexual precoce, ou o fenômeno da gravidez na 

adolescência de diferentes formas. Estima-se que desde a década de 70 a gravidez 

na adolescência é tida como um grave problema de saúde pública, tanto pelas 

complicações obstétricas mais incidentes, quanto pelo impacto social e econômico de 

uma gestação não planejada (PARIZ; MENGARDA; FRIZZO, 2012). 

Estimativas da Organização Mundial de Saúde, indicam que a cada ano, mais 

de 14 milhões de mulheres com idade entre 15 - 19 anos têm filhos, sendo que tais 

estatísticas possuem predomínio absoluto (90%) nos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento (SANTOS et al., 2014). Dados apontam que a fecundidade 

adolescente é maior nos países em desenvolvimento, estando associada à maior 

ocorrência em famílias de classes sociais menos favorecidas. Entretanto, alguns 

autores chamam a atenção para a ocorrência de um maior número de abortos 

provocados em adolescentes de classe média e alta, enquanto nas famílias de classe 

mais baixa há maior tolerância e aceitação da maternidade adolescente (BRAGA et 

al., 2014). 

Silveira et al. (2012) pontuam que adolescentes comumente não possuem uma 

boa percepção de sua vulnerabilidade, tendendo a desafiar normas e regras. Tal fato 

comumente pode levar o jovem a uma postura desafiadora assumindo riscos, por 

exemplo, em não se proteger durante relações sexuais, ou considerar que a 

contracepção é desnecessária.  
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A iniciação sexual precoce e o aumento de ocorrências de gravidez na 

adolescência é uma realidade em todo o mundo. Diante de tal fato Azevedo et al. 

(2015) ressaltam que diante da imaturidade biológica a gestação precoce pode 

representar um maior risco para uma série de complicações como diabetes 

gestacional, síndrome hipertensiva gestacional (SHG), parto prematuro, e uma série 

de outros eventos que elevam consideravelmente a morbimortalidade materno-fetal. 

Além dos impactos sociais advindos da gravidez na adolescência, há ainda a 

questão da imaturidade biológica. Uma vez que o corpo não está plenamente 

desenvolvido a gestação precoce tende a oferecer uma série de riscos materno-fetais, 

que aumentam a morbimortalidade associada ao período gestacional, e ainda 

desencadeia grandes gastos ao sistema de saúde (CATANO; CLAPIS, 2013). 

Portela e Albuquerque (2014) afirmam em seu estudo que a idade inferior à 25 

anos é descrita na literatura como a faixa etária que faz menor uso de métodos 

contraceptivos e de prevenção de DST. Segundo os autores, o desconhecimento, e a 

falta de políticas de educação em saúde são fortes determinantes de tal condição.  

Oliveira-Monteiro et al. (2013) apontam em seu estudo que mães com idade 

inferior à 15 anos frequentemente apresentam dificuldades não apenas sociais e 

econômicas, mas na maior parte dos casos sequer conseguem atuar adequadamente 

na maternidade. Assim, os filhos de mães adolescentes apresentam maior risco de 

morbidade, sobretudo no primeiro ano de vida, e comumente são mais susceptíveis à 

infecções potencialmente evitáveis, distúrbios nutricionais e traumas na primeira 

infância. 

Oliveira-Monteiro, Freitas e Aznar-Farias (2014) realizaram um estudo 

longitudinal com mães adolescentes, e após 14 anos de acompanhamento os autores 

puderam analisar a repercussão em longo prazo de uma gravidez não planejada. 

Foram constatados prejuízos às trajetórias profissionais e escolares das mães, 

problemas relacionais com a família de origem, e maior ocorrência de abuso de 

substâncias entre os pais adolescentes. Nos casos em que a figura paterna foi 

presente verificou-se condições mais positivas nas díades (mães e filhos). 

No estudo realizado por Patias e Dias (2014) os autores buscaram analisar a 

relação entre a idade da sexarca (primeira relação sexual) e o nível de informações 

sobre métodos contraceptivos, correlacionando ainda o uso destes e a ocorrência de 

gravidez na adolescência. Os autores verificaram fragilidades no conhecimento dos 
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adolescências sobre os riscos associados à iniciação sexual precoce, conhecimento 

de contraceptivos e consequências de gravidez não planejada. Diante de tal 

constatação os pesquisadores ressaltam a carência de ações educativas e políticas 

públicas de saúde voltadas para os adolescentes. 

Mwamakamba e Zucchi (2014) realizaram um estudo em Hospital público 

brasileiro e constataram que em 19,63% dos partos de mães adolescentes os 

neonatos tiveram que ser submetidos à cuidados intensivos. Além de todo sofrimento 

desencadeado, há ainda grande gasto com assistência à saúde quando se relaciona 

a gravidez na adolescência. 

No estudo realizado por Costa et al. (2013) os pesquisadores pontuam que na 

adolescência, além da imaturidade biológica verifica-se ainda uma imaturidade afetiva 

e intelectual impondo aos jovens verdadeiros conflitos íntimos. Neste contexto, torna-

se fundamental estabelecer um vínculo baseado na confiança, e respeito mútuo, seja 

no contexto familiar, escolar, ou mesmo na vivência da Atenção Primária à Saúde.   

Maranhão et al. (2015) ponderam ainda que em situações de gravidez na 

adolescência é fundamental que a adolescente tenha amparo de uma rede de apoio, 

social, familiar e multiprofissional. Os autores afirmam que face à baixa adesão ao 

Aleitamento Materno Exclusivo, e às grandes complicações enfrentadas por bebês de 

mães adolescentes é fundamental estimular o cuidado humanizado e o acolhimento 

destas jovens mães nos serviços de atenção primária.  

No estudo desenvolvido por Fiedler, Araújo e Souza (2015) os autores 

verificaram várias falhas na qualidade assistencial prestada pela APS às jovens e 

adolescentes. De acordo com os autores, torna-se urgente elaborar estratégias de 

intervenção que alcancem o jovem em seu ambiente, seja este escolar, domicílio ou 

social. Verificou-se, ainda, que os adolescentes comumente possuem boa 

receptividade de ações preventivas e de educação em saúde, entretanto, tais 

intervenções ainda ocorrem com pouca frequência e constância, limitando assim sua 

eficácia.  

Assim, diante do exposto pela literatura e pela vivência médica na Estratégia 

de Saúde da Família – SBM1 Sempre Viva Palha, no município de Diamantina torna-

se fundamental estabelecer ações voltadas à maior conscientização do jovem, melhor 

preparo dos educadores na Educação Sexual, e ainda uma maior humanização e 

acolhimento destes jovens pela equipe de saúde. 
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6 PROPOSTA  DE INTERVENÇÃO  
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Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Alta incidência de gravidez na 

adolescência na comunidade”, para o qual se registra uma descrição, explicação e 

seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento 

Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado  
 
 

No ano de 2018 foram assistidas 59 gestantes na ESF SBM1 Sempre Viva 

Palha, no município de Diamantina – MG. Destas, treze apresentavam idade igual ou 

inferior à 19 anos de idade, representando  22% do total de gestantes.  Entre as 

gestantes com idade entre 20 e 25 anos (n=19), 63,15% tiveram gestação anterior 

ainda na adolescência. 

 

Gráfico 1 - Faixa etária das Gestantes Assistidas na ESF SBM1 Sempre Viva Palha, 
no município de Diamantina – MG. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Em relação à estruturação familiar das gestantes assistidas, percebe-se que do 

total de gestantes (n=59), apenas oito consideraram a gravidez uma gestação 
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https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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planejada, e somente  onze (18,64%) estava em união estável com o pai da criança 

há mais de 1 ano. 

 
6.2 Explicação do problema selecionado 
 
 

No estudo realizado por Taborda et al. (2014) os autores buscaram identificar 

as consequências de uma gravidez precoce em adolescentes de diversos extratos 

socioeconômicos. Nas adolescentes de menor poder aquisitivo verificou-se um maior 

impacto socioeconômico advindo da gestação precoce, com adiamento dos estudos, 

menor qualificação profissional e dependência financeira absoluta do grupo familiar. 

Embora as adolescentes demonstrassem conhecer os métodos contraceptivos os 

mesmos não eram utilizados. Diante de tal quadro os pesquisadores apontam a 

necessidade de não apenas informar sobre a existência da contracepção, mas 

realmente estimular o jovem a assumir posturas de autocuidado, com redução do 

comportamento de risco. 

A comunidade adstrita à ESF SBM1 Sempre Viva Palha possui um baixo nível 

socioeconômico, sendo que as adolescentes que lá residem apresentam um alto grau 

de vulnerabilidade social, seja pelo contexto de pobreza, violência, e também por 

questões culturais, que determinam dentre outros comportamentos a iniciação sexual 

precoce. 

Mesmo entre as gestantes com idade superior a 19 anos percebe-se histórico 

de iniciação sexual precoce, e a ocorrência de gestações prévias, ainda na 

adolescência. Dentre as gestantes com idade inferior a 25 anos (n=32), 76% relatou 

ter abandonado a escola, ou estar enfrentando problemas para continuar os estudos 

após a constatação da gravidez.  

 
 
6.3 Seleção dos nós críticos  
 

O problema selecionado foi a “Alta incidência de gravidez na adolescência na 

comunidade”. Para tal problema foram selecionados os seguintes nós críticos: 

• Desconhecimento sobre métodos contraceptivos pelos adolescentes; 

• Despreparo dos educadores para ações de prevenção da gravidez na 

adolescência; 
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• Baixo acolhimento e humanização no trato com adolescentes na ESF SBM1 

Sempre Viva Palha. 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

Quadro 2 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alta incidência de 
gravidez na adolescência na comunidade” ”, na população sob responsabilidade da ESF 
SBM1 Sempre Viva Palha, do município Diamantina, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

Nó crítico 1 Desconhecimento sobre métodos contraceptivos pelos 
adolescentes 

Operações  Estabelecer práticas educativas sobre saúde sexual e 
prevenção da gravidez na adolescência.  

Projeto Educação Sexual 

Resultados esperados Conscientizar no mínimo 50% dos adolescentes adstritos 
sobre métodos contraceptivos e autocuidado da saúde 
sexual e reprodutiva. 

Produtos esperados Palestras nas Escolas da Comunidade (n=2) 

Rodas de Conversa com adolescentes na ESF (n=4) 

Apresentação Teatral nas Escolas da comunidade (n=2) 

Recursos necessários Estrutural: Agentes Comunitários de Saúde, Médico, 
Enfermeira. 

Cognitivo: Conhecimento sobre a temática 

Financeiro: Recurso para impressão de cartazes e folders 

Político:  Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e 
direção das Escolas 

Recursos críticos Político: Adesão do Gestor local, autorização e participação 
da comunidade escolar. 

Controle dos recursos 
críticos 

Secretaria Municipal de Saúde - Favorável.  

Diretorias Escolares – Favorável. 

Ações estratégicas Busca ativa pelos ACS em domicílio e orientações durante 
consultas e procedimentos na unidade de saúde 

Prazo 4 meses 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das 
operações 

Médico proponente 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das operações 

Análise do número de ações educativas realizadas e adesão 
da população às ações.  
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Quadro 3 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alta incidência de 

gravidez na adolescência na comunidade”, na população sob responsabilidade da ESF SBM1 

Sempre Viva Palha, do município Diamantina, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 
 
 
 

 

Nó crítico 2 Despreparo dos educadores para ações de prevenção da 

gravidez na adolescência 

Operações  Capacitar educadores da comunidade, visando maior empenho e 

preparo na abordagem da educação sexual e reprodutiva no 

ambiente escolar.  

Projeto Capacitando quem educa 

Resultados 

esperados 

Capacitar no mínimo 80% dos educadores atuantes nas escolas:  

Escola Estadual Professora Gabriela Neves e  Escola Municipal 

Casa da Criança. 

Produtos 

esperados 

Tarde de capacitação com os educadores 

Recursos 

necessários 

 Materiais: Cartilha e material de apoio para ações educativas na 

escola 

Organizacionais: Agentes Comunitários de Saúde, Médico, 

Enfermeira. 

Cognitivos: Conhecimento sobre a temática 

Políticos: Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Ministério 

da Saúde com materiais de apoio e adesão dos educadores 

Recursos críticos Político: Adesão dos educadores 

Controle dos 
recursos críticos 

Diretoria das escolas - Favorável  

Ações 
estratégicas 

Convidar educadores antecipadamente 

Oferecer lanche e negociar horários para realização da capacitação 

Prazo 03 meses 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico e Equipe de Enfermagem 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Haverá lista de presença, na capacitação, e caso não haja pelo 
menos 70% dos educadores presentes, haverá outro encontro, 
possibilitando assim, a participação dos outros educadores. 
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Quadro 4 -Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alta incidência de 
gravidez na adolescência na comunidade”, na população sob responsabilidade da ESF SBM1 
Sempre Viva Palha, do município Diamantina, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

Ações Propostas 

Complementando o exposto, descrevemos abaixo algumas das ações propostas no 

projeto de intervenção:  

• Capacitação dos ACS 

Nó crítico 3 Baixo acolhimento e humanização no trato com adolescentes na 
ESF SBM1 Sempre Viva Palha 

Operações  Capacitar os ACS em educação em saúde sexual e reprodutiva, 
estimulando ainda melhor acolhimento e humanização com 
adolescentes. 

Projeto Educação Continuada em Saúde Sexual e reprodutiva 

Resultados 
esperados 

Capacitar 100% dos ACS 

Produtos 
esperados 

Tarde de capacitação com ACS 

Recursos 
necessários 

 Materiais: Cartilha e material de apoio, recursos para almoço 

Organizacionais: Agentes Comunitários de Saúde, Médico, 
Enfermeira. 

Cognitivos: Conhecimento sobre a temática 

Políticos: Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e adesão 
dos profissionais  

Recursos críticos Político: Adesão dos ACS 

Controle dos 
recursos críticos 

Propor utilizar carga horária da capacitação para banco de horas, 
ou folga posterior.  

Ações estratégicas Convidar ACS antecipadamente 

Oferecer lanche/ almoço e negociar horários para realização da 
capacitação 

Prazo 02 meses 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico e Equipe de Enfermagem 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Haverá lista de presença, na capacitação, e caso não haja pelo 
menos 70% dos ACS presentes, haverá outro encontro, 
possibilitando assim, a participação dos outros profissionais. 
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Pretende-se capacitar os ACS em educação em saúde sexual e reprodutiva para 

que se tornem multiplicadores da informação neste grupo alvo (adolescentes) e 

divulgue conhecimentos da fisiologia reprodutiva, risco das relações sexuais 

precoces, importância do uso de métodos anticoncepcionais, riscos e consequências 

da gravidez na adolescência, dentre outros temas afins.  

Para capacitação será realizado um sábado de formação em saúde em que 

haverá uma palestra inicial abordando a temática da educação sexual e reprodutiva 

(ministrada pelo médico proponente do projeto de intervenção), seguida de uma 

dinâmica realizada pela equipe de enfermagem abordando os temas de: 

humanização, acolhimento, e manejo da gravidez na adolescência.  

Será oferecido um almoço para todos os participantes, e posteriormente será 

explicado o projeto de intervenção, seus objetivos, metas e papel de cada profissional 

no esforço conjunto contra a gravidez na adolescência.  

 

• Capacitação dos educadores 

Será realizada uma tarde de capacitação com educadores da comunidade 

adstrita à  ESF SBM1 Sempre Viva Palha, visando prepara-los e motivá-los para 

realizar ações de educação sexual e reprodutiva com os adolescentes no contexto 

escolar. 

Para capacitação será realizado um sábado de formação em saúde em que 

haverá uma palestra inicial abordando a temática da educação sexual e reprodutiva 

(ministrada pelo médico proponente do projeto de intervenção), seguida de uma 

dinâmica realizada pela equipe de enfermagem abordando os temas de: Infecções 

Sexualmente Transmissíveis, Prevenção da Gravidez na Adolescência, Apoio e 

suporte à adolescente grávida. 

 

• Educação em Saúde no Ambiente Escolar 

 Também serão realizadas atividades de Educação em saúde para 

adolescentes na ESF SBM1 Sempre Viva Palha e  Escolas de Ensino Fundamental 

em parceria com professores e pais dos adolescentes inseridos no projeto. As 

intervenções educativas serão realizadas pelos ACS, equipe de enfermagem e 
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médico da unidade. Esses encontros terão uma frequência quinzenal com uma 

duração de 45 minutos, pelo período de quatro meses. 

Em cada encontro será realizado uma proposta educativa diferenciada, 

buscando estimular o interesse dos adolescentes e comunidade escolar. As 

metodologias utilizadas envolverão: 

a) Palestras; 

b) Rodas de Conversa; 

c) Apresentação Teatral; 

d) Dinâmicas de grupo; 

e) Projeção de vídeos; 

f) Entrega de Materiais Educativos; 

g) Debates; 

h) Reflexões dirigidas, dentre outros.  

As intervenções buscarão estimular na adolescência o conhecimento sexual e 

reprodutivo para assim evitar que adolescentes engravidem. Diminuindo assim as 

consequências negativas que uma gestação precoce desencadeia,  conscientizando 

os jovens da importância de hábitos e estilos de vida saudáveis e autocuidado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Diante da grande incidência e impacto devastador da gravidez na adolescência 

torna-se fundamental propor estratégias de intervenção no âmbito primário de 

assistência à saúde. O jovem precisa enxergar na equipe de saúde uma rede de apoio, 

que o auxilie nos momentos de dúvida, vulnerabilidade e adoecimento. 

Com as ações propostas espera-se uma redução na incidência de gravidez na 

adolescência e DST entre jovens assistidos pela ESF SBM1 Sempre Viva Palha, do 

município Diamantina, estado de Minas Gerais. Indiretamente também é esperado 

maior autocuidado e consciência sobre os riscos da iniciação sexual precoce entre os 

adolescentes e menor evasão escolar desencadeada pela gestação na adolescência.  

Os ACS são frequentemente os trabalhadores da Atenção Básica com maior 

contato com a comunidade, exercendo um papel fundamental na estruturação de 

ações preventivas e de promoção da saúde.  

No que se refere aos ACS e educadores, espera-se que com as ações 

propostas os profissionais possam se tornar mais preparados para lidar com a saúde 

dos jovens, sobretudo na prevenção e manejo da gravidez na adolescência.  

Em relação ao atendimento na UBS, com a abordagem dos temas de 

acolhimento e humanização, é esperado que os adolescentes tenham um melhor 

atendimento na ESF facilitando assim, a adesão destes aos tratamentos e condutas 

preconizados, sobretudo, no que se refere à iniciação precoce do acompanhamento 

pré-natal, bem como procura dos profissionais para orientações quanto à sexualidade 

e saúde reprodutiva. 

Por fim, espera-se que, envolvendo toda a comunidade escolar, familiar e 

equipe de saúde, sejam alcançadas as metas propostas no presente Projeto de 

Intervenção. 
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