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RESUMO 

 

A gravidez na adolescência figura como grave problema que atinge parcelas 
crescentes da população brasileira, é uma realidade em todo o mundo e tem sido 
apontada como um problema social, sobretudo quando associada à pobreza. A 
relação entre esta e o abandono da escola, com as obvias consequências para o 
futuro dessas adolescentes e de seus filhos, é verificada cada vez mais. A 
realização deste trabalho se justifica pela alta incidência de adolescentes grávidas 
na nossa área de abrangência. Assim, objetivou-se elaborar um plano de 
intervenção com vistas à diminuição da incidência de gravidez na adolescência na 
UBS Irmãos Francisco Nelson de Oliveira do Município União dos Palmares, 
Alagoas. Este plano se baseou no Planejamento Estratégico Situacional e em 
pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde com os descritores: gravidez, 
adolescentes e prevenção. Toda a equipe da USF participou do levantamento e da 
análise dos problemas levantados e considerou que no nível local temos recursos 
humanos e materiais para desenvolver um Projeto de Intervenção, portanto a 
proposta é viável. 

 

Palavras Chave: Gravidez. Adolescentes. Prevenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Adolescent pregnancy is a serious problem that affects growing portions of the Brazilian 
population, is a reality worldwide and has been identified as a social problem, especially 
when associated with poverty. The relation between this and the abandonment of school, 
with the obvious consequences for the future of these adolescents and their children, is 
verified more and more. The performance of this study is justified by the high incidence of 
pregnant adolescents in our area of coverage. The purpose of this study was to develop an 
intervention plan aimed at reducing the incidence of teenage pregnancy in the UBS Brothers 
Francisco Nelson de Oliveira, from the municipality of União dos Palmares, Alagoas. This 
plan was based on Strategic Situational Planning and bibliographic research in the Virtual 
Health Library with the descriptors: pregnancy, adolescents and prevention. The entire USF 
team participated in the survey and analysis of the problems raised and considered that at 
the local level we have the human and material resources to develop an Intervention Project, 
so the proposal is feasible. Keywords: Pregnancy. Adolescents. Prevention. 
 
 
Key words: Pregnancy; Adolescents; Prevention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  O município de União dos Palmares-Alagoas 

                 

O município de União dos Palmares, banhado pelo Rio Mundaú, é 

considerado polo da região da zona da mata alagoana, e encontra-se localizado 

acerca de 70 quilômetros da capital do estado, Maceió. Faz parte da microrregião 

Serrana dos Quilombos, e faz limites com Santana do Mundaú, São José da Laje, 

Ibateguara, Branquinha e Joaquim Gomes, tinha uma população de 62 358 

habitantes em 2010 e estimativa de 66.477 para 2017 (IBGE, 2010).  

União dos Palmares é considerada uma das principais cidades de Alagoas e 

é conhecida por ser "A Terra da Liberdade", já que foi nela, mais precisamente na 

Serra da Barriga, onde foi dado o primeiro grito de liberdade, por Zumbi dos 

Palmares. É uma cidade rica em história, foi nela que nasceu o poeta Jorge de Lima, 

sendo considerada uma das mais antigas de Alagoas (IBGE, 2010).   

Os primeiros indícios de presença humana datam de finais do século XVI, 

quando os negros fugitivos dos engenhos de açúcar dos atuais estados 

de Alagoas e Pernambuco chegaram à Serra da Barriga, onde instalaram a sede 

do Quilombo dos Palmares (IBGE, 2010).   

O Quilombo dos Palmares foi a primeira tentativa de vida livre promovida 

pelos trabalhadores africanos nas Américas, surgindo por volta de 1580, durando até 

1695, ano em que foi morto Zumbi, seu principal líder, pelas forças comandadas 

pelo bandeirante Domingos Jorge Velho (IBGE, 2010).   

             Os principais eventos festivos do município de União dos Palmares são: A 

procissão do Mastro e o tradicional bloco Os Carroceiros do Amor; a Festa da 

Padroeira, Santa Maria Madalena (Janeiro e início de Fevereiro); a Festa do Milho 

(Junho, coincidindo com as populares festas juninas); a Festa da Consciência 

Negra, comemorada em 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares e, a 

Corrida Palmarina do Jumento Alagoano (Último domingo de Dezembro). 

         Quanto a sua organização espacial, União dos Palmares encontra- se dividida 

em 16 bairros, quais sejam, Centro, Presidente Kennedy, Alto do Cruzeiro, 

Presidente Costa e Silva, Nossa Senhora de Fátima, COHAB, Abolição, Santa Maria 

Madalena I e II, Nossa Senhora das Dores (Vaquejada), Várzea Grande, Santa Fé, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Munda%C3%BA_(Alagoas)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quilombo_dos_Palmares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zumbi_dos_Palmares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingos_Jorge_Velho
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Sagrada Família (Mutirão), Padre Donald, Demócrito Granindo (Ponte), Francisco 

Correia Vianna (Jatobá), Taquari e Roberto Correia de Araújo.  Contudo, convém 

ressaltar que a última enchente ocorrida em 2010 provocou significativas 

transformações na organização espacial da cidade, haja vista a destruição de dois 

bairros periféricos: Francisco Correia Viana e Demócrito Granindo e a construção de 

novos bairros nos limites da mancha urbana da cidade (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE UNIÃO DOS PALMARES, 2017) 

             Os conjuntos residenciais destinados aos desabrigados estão sendo 

construídos na porção leste da cidade, próximos a BR 104. Nesse contexto, o plano 

diretor da cidade, no intuito de apresentar os problemas estruturais do espaço 

urbano palmarino, estabeleceu quatro macros zonas de planejamento, quais sejam: 

a área de urbanização consolidada, a área de recuperação urbana, a área de 

restrição à urbanização e a área de expansão territorial urbana (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES, 2017). 

             A “Área de Urbanização Consolidada”, formada pelo centro da cidade e 

pelos demais bairros centrais, é a que dispõe de melhor estrutura urbana, sendo 

composta pelas redes de serviços e comércio, incluindo a feira livre.  

             A “Área de Recuperação Urbana” abrange as áreas mais distantes do centro 

da cidade e apresenta as condições mais precárias de urbanização, de 

infraestrutura, equipamentos e serviços. A “Área de Restrição a Urbanização”, 

compreende as margens da BR 104 e da estrada de acesso ao norte da cidade, 

áreas próximas à fazenda Serra da Laje (PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO 

DOS PALMARES, 2017) 

              Contudo, em razão da demanda por novas áreas para expansão, nesta 

área de restrição se encontra o Bairro Santa Maria Madalena, um grande bairro 

periférico que é onde estão sendo construídos um condomínio de classe média 

baixa e os conjuntos populares para os desabrigados da cheia. E por último há a 

“Área de Expansão Territorial Urbana”, que compreende os perímetros urbanos das 

Fazendas Serra da Laje e Frios.  

            União dos Palmares, a exemplo de outros municípios brasileiros, assistiu a 

expansão da sua área urbana em decorrência, principalmente, do processo de 

migração rural. A atual organização espacial da cidade reflete o processo de 

expansão da produção de cana de açúcar, promovida pela usina Laginha década de 

1970, que expulsou os pequenos e médios produtores rurais para a cidade. 
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          O município de União dos Palmares apresenta o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de 0,593; taxa de urbanização de 76,42% da população; renda média 

familiar de R$313.92. Referente ao percentual de abastecimento de água tratada e 

recolhimento de esgoto pela rede pública: 80,78% da população tem abastecimento 

de água e, 60,17% da população tem esgoto recolhido e tratado, segundo dados do 

Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB, 2016). 

             O município possui como principais atividades econômicas, a agricultura, 

representada pelo cultivo de abacaxi, banana, batata-doce, cana-de-açúcar, fava, 

feijão, laranja, mandioca, manga, milho e pimenta-do-reino; atividades pecuárias, 

representadas pelas criações de bovinos, caprinos, equinos, ovinos, suínos e, 

também pelo produto obtido a partir destas criações (leite, mel de abelha e ovos de 

galinhas); comércio; construção civil; setor industrial e setor de serviços.   

Quanto aos aspectos demográficos, União dos Palmares possuía uma 

população de 65 495 habitantes em 2015, conforme mostra o quadro 1. 

 

Quadro1: Total da população do município de União dos Palmares, Alagoas, 2015  

 
Nº de 
indiví 
duos. 

<1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-39 40-59 60 + Total 

 
Área 
urbana 
 

1.276 1.384 2.117 3.312 2.906 7.925 25.111 3.888 2.321 50.240 

 
Área 
rural 
 

835 1.029 1.030 1.102 1.327 2.122 4.701 1.997 1.112 15.255 

 
 
Total 
 

2.111 2.413 3.147 4.414 4.233 10.047 29.812 5.885 3.433 65.495 

     Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB, 2015). 

Percebe-se que a grande maioria das pessoas se concentra na faixa etária de 

25 a 39 anos e residentes na zona urbana.  

No Quadro 2 encontra-se  apresentada a população de União dos Palmares 

em relação ao ano e gênero. 
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Quadro 2: População residente por ano em relação ao gênero e localização, 
município União dos Palmares, Alagoas, 2015 

Gênero/Localização  População Residente Por Ano 

2010 2011 2012 

Feminino 29.868 32.187 34.184 

Masculino 28.752 30.171 31.311 

Rural 20.751 14.707 15.255 

Urbana 37.869 47.651 50.240 

Total 58.620 62.358 65.495 

Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB). 

A leitura dos dados aponta que o maior número de pessoas é do sexo 

feminino e residentes na zona urbana como vem acontecendo há anos no Brasil: 

êxodo rural. 

 
1.2  Sistemas local de Saúde  

            União dos Palmares possui o Conselho Municipal de Saúde, que se reúne 

toda quarta- feira de cada mês e é composto por 20 membros, sendo cinco 

representantes do governo e prestadores de serviços privados ou conveniados, 

cinco representantes dos trabalhadores da saúde, sendo dois de nível médio, dois  

de nível superior e um  prestador de serviços de saúde; 10 da Zona Rural, Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de União dos Palmares, Igreja Católica, Igreja Evangélica, 

Pastoral da Criança, Associações dos Comerciantes representantes dos usuários.  

            No município de União dos Palmares existem 17 equipes de Saúde da 

Família (SF), dois Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), um Centro de 

Exames Oftalmológico (CEO) um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) um Centro 

de Testagem e Aconselhamento (CTA). No que se refere à cobertura, atualmente, 

segundo dados do SIAB, 53.240 habitantes são cobertos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

           A referência de rede para média e alta complexidade é para o Hospital São 

Vicente de Paulo e a Unidade Móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência 

(SAMU). 

          Em União dos Palmares existem 11 Policlínicas; um Hospital geral; seis 

Centros de Especialidades; uma Unidade Móvel de nível pré-hospitalar na área de 
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urgência e uma Farmácia Central, que dão suporte às Unidades Básicas de Saúde, 

uma vez que fornecem o atendimento de especialistas e serviços que dão suporte 

de urgência. 

 
1.3  Recursos Humanos em Saúde  

 
          Existem cadastrados no Sistema de Saúde de União dos Palmares os 

seguintes profissionais:17 diretores administrativos, três  diretores em serviços de 

saúde, nove cirurgiões dentistas, nove endodontistas, um odontopediatra, três 

cirurgiões dentistas protetistas, três  cirurgiões dentista traumatologista buco-maxilo-

facial,16 médicos do PSF, um veterinário, quatro  farmacêuticos, 18 enfermeiras, 19 

fisioterapeutas, uma fisioterapeuta neurofuncional, seis nutricionistas, quatro 

fonoaudiólogos, duas terapeutas ocupacionais, um médico infectologista, quatro 

cardiologistas,14 médicos pediatras, 22 médicos clínicos gerais, cinco médicos 

psiquiatras,11 médicos anestesiologistas, oito  médicos cirurgião geral, um  médico 

geriatra,13 médicos oftalmologistas, um  Médico Otorrinolaringologista, um médico 

proctologista, um médico urologista, um médico cito patologista, um médico 

ortopedista, três  médicos radiologistas,12 psicólogos, nove  assistentes sociais, 10 

técnicos de enfermagem, 56 auxiliares de enfermagem, um protético dentário, 17 

auxiliares de Saúde Bucal, quatro  técnicos em radiologia, dois  auxiliares de 

Patologia Clínica, 48 Agentes de Saúde Pública,157 Agentes Comunitários de 

Saúde. 

            A carga horária exercida por cada profissional varia entre 20h, 30h e 40h 

semanais. 

  
1.4 A Equipe de Saúde da Família, seu território e sua população 

             A comunidade a que pertence o Posto de Saúde está localizada no bairro 

Roberto Araújo, popularmente conhecido como terrenos. No Centro de Saúde 

Irmãos Francisco e Nelson Oliveira existem duas Unidades Básicas de Saúde (UBS-

9 e UBS-10). A UBS-10 na qual trabalho atende 2998 habitantes, sendo organizados 

em 782 famílias. 

            Em relação ao nível de alfabetização, 2113 habitantes estão alfabetizados ou 

em processo de alfabetização, correspondendo a 70,6% da população adscrita ao 

PSF- UBS 10. 
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             A taxa de emprego é desconhecida, o que se percebe ao dia a dia do 

atendimento é que a população na sua grande maioria encontra-se desempregada. 

Como principais Postos de Trabalho estão o comércio, a agricultura e os trabalhos 

gerados pela prefeitura. 

             Ao se tratar de como vivem, de que vivem como morrem a população local, 

as principais causas de morte são os acidentes automobilísticos geralmente 

causados por condutores de motos, as violências, e os agravos crônicos, como 

doenças cardiovasculares e diabetes mellitus.  

             Nesta comunidade podemos observar a existência de um Posto de Saúde 

Familiar, onde funcionam dois UBS; um Ambulatório do SUS para realizações de 

exames, como Radiografias e ECG; inúmeras farmácias; dois Colégios Públicos 

(Colégio Estadual Carlos Gomes de Barros e Colégio Municipal Salomé da Rocha 

Barros); uma Creche (Colégio Pingo de Gente); uma  Igreja Católica e inúmeras 

Igrejas Evangélicas; duas  associações de moradores; um  Centro Comunitário. 

           O bairro possui fornecimento de água tratada, onde 98,85% da população 

tem acesso, o restante da população do bairro obtém água dos poços, nascentes ou 

outros. 

          O esgoto fica 72,89% destinado ao sistema de esgoto público, 11,13% vai 

para fossas, e 15,98% fica em esgoto de céu aberto. 

           Quanto ao estilo da moradia, 99,49% mora em casas de tijolo, e a outra 

pequena porcentagem mora em casas de taipas revestidas um 0,38% e não 

revestidas um 0,13%. 

            O destino do lixo em 92,07% é por coleta pública, 0,51% queimado ou 

enterrado e 7,42% fica a céu aberto. 

 A energia elétrica é fornecida ao 99,74% da população. 

 A telefonia é um serviço também com o qual conta dita comunidade.  

A Unidade Básica de Saúde - UBS-10 do Posto de Saúde Irmãos Francisco e 

Nelson Oliveira, fundado na data 02/03/2002, está localizada no bairro Roberto 

Correia de Araújo, periferia da cidade de União dos Palmares. O atendimento é 

realizado no horário de 08h: 00 às 12h: 00 e de 13h: 00 às 17h:00, e as consultas 

são agendadas pelos agentes de saúde, além de oferecer atendimento médico às 

demandas espontâneas, das pessoas que precisem atendimento com urgências. 
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        Trabalham na UBS-10 20 pessoas, sendo um diretor, um auxiliar administrativo, 

um digitador, quatro em serviços gerais, um médico, uma  enfermeira, duas técnicas 

de enfermagem, um cirurgião dentista , uma  técnica de odontologia e sete  Agentes 

Comunitários de Saúde; todos trabalhando 8 horas diárias.      

             O Posto de Saúde Irmãos Francisco e Nelson Oliveira tem 

aproximadamente 200 m2 sendo dividido em: uma sala de recepção- digitador-

arquivo (equipada com dois computadores e com armários para a organização dos 

prontuários), possui uma sala de reuniões, dois  banheiros (um de uso social e outro 

para funcionários), dois  consultórios médico (equipados com macas, lavabo, 

armários, mesa, e banheiros particular), duas salas de dentista (equipada com 

cadeira odontológica, armários, mesas e cadeiras, além de outros aparelhos de uso 

odontológico), uma farmácia (equipada com mesa e estantes para colocar os 

medicamentos), uma sala de vacina (equipada com uma geladeira própria, etc), uma 

sala de curativo (equipada com uma maca, mesa, cadeira, etc), duas enfermarias 

(equipada com macas, armários, foco iluminador, sonares, etc), uma sala de 

esterilização (equipada com duas autoclaves), uma cozinha (equipada com fogão e 

geladeira), uma lavanderia, e uma área comum para a espera dos usuários que 

também é utilizada para palestras educativas. 

 

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

 

O diagnóstico situacional feito na nossa área de abrangência como atividade 

do Módulo de Planejamento e avaliação das ações em saúde (CAMPOS; 

FARIA;SANTOS, 2010) identificou os seguintes problemas de saúde: 

 Alta incidência da Gravidez na adolescência 

 Alta incidência de parasitismo intestinal 

 Alto índice de consumo de drogas 

 Baixa pesquisa de câncer de próstata e mama 

 Alto índice de Alcoolismo 

 Alta incidência de doenças crônicas 
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1.6 Priorização dos problemas  
 
          Uma maneira de priorizar os problemas analisados no grupo foi atribuir valor 

“alto”, “médio” ou “baixo” segundo a importância do problema. Distribuindo pontos 

conforme sua urgência; definindo se a solução do problema está dentro, fora ou 

parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da equipe responsável pelo 

projeto; numerando os problemas por ordem de prioridade a partir do resultado da 

aplicação dos critérios (seleção). 

 

 Quadro 3- Definição dos problemas por ordem de prioridade, importância, urgência, 

capacidade de enfrentamento e seleção da prioridade, PSF Terrenos 10, município 

União dos Palmares, Alagoas- Maceió, 2016.   

Principais Problemas Importância Urgência* Capacidade de 
enfrentamento 

Seleção 

 Alta incidência da 
Gravidez na 
adolescência 

Alta 9 Parcial 1 

Alta incidência de 
parasitismo intestinal 
 

Alta 5 Parcial 5 

Alto índice de consumo 
de drogas  

Alta 7 Parcial 4 

Baixa pesquisa de 
câncer de próstata e 
mama 

Alta 7 Parcial 3 

Alto índice de 
Alcoolismo 
 

Alta 4 Parcial 6 

Alta incidência de 
doenças crônicas  

Alta 8 Parcial 2 

  

Devido à alta incidência de gravidez na adolescência ae de urgência, a equipe 

de saúde definiu este problema como prioritário para o atual momento.   
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2 OBJETIVO 

Elaborar um plano de intervenção com vistas à diminuição da incidência de 

gravidez na adolescência na UBS Irmãos Francisco Nelson de Oliveira do Município 

União dos Palmares, Alagoas. 
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3 METODOLOGIA 

 

O plano de intervenção proposto se baseou em alguns passos do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) de acordo com Campos, Faria e Santos 

(2010). 

Para fundamentar o plano foi realizada pesquisa bibliográfica na Biblioteca 

Virtual em Saúde ( BVS) com os descritores:   

Gravidez.. 

Adolescência. 

Prevenção. 
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4  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

   Segundo o Ministério da Saúde, o pré-natal da adolescente é de 

competência dos  serviços de saúde que devem desenvolver ações para a captação 

precoce das gestantes adolescentes, para que tenham um pré-natal efetivo e 

acompanhado  por profissionais sensibilizados no que diz respeito ás 

especificidades dessa fase de vida sem necessariamente ser um especialista ( 

BRASIL, 2012).  

É recomendado que a assistência à gestante adolescente seja 
realizada por equipe multiprofissional e que as consultas possam ser 
feitas pelo pré-natalista (médico/a e enfermeiro/a), não necessitando 
de encaminhamento para o alto risco, desde que a gestação evolua 
nos parâmetros de uma situação clínica-obstétrica e psicossocial 
favorável ( BRASIL, 2012, p. 138).  

 

Cerqueira-Santos et al. (2010), em pesquisa realizada com grupo de 

adolescentes revelaram que a  gravidez na adolescência é vivida de forma única e 

singular e depende também do contexto no qual a adolescente está inserida. Dessa 

forma, a gravidez na adolescência não pode ser entendida como fator de risco por si 

só. Além disso, há que se pensar na complexidade que envolve a sexualidade na 

adolescência se vivida em situação de pobreza uma vez que esta a vulnerabilidade 

aos comportamentos sexuais de risco. 

            Pariz, Mengarda e Frizzo (2012) asseguram que estudos atuais pontam que 

as causas mais frequentes para o evento da gravidez na adolescência 

desencadeiam uma próxima relação entre a gestação e o abandono escolar, o apoio 

da família e do pai do bebê. Chamam a atenção  para a ausência de programas de 

planejamento familiar específicos para adolescentes nos serviços públicos de saúde.  

             No Brasil no ano de 2012 possuía 27.8 milhões de adolescentes entre 10 e 

19 anos de idade, o que representava 23% da população geral. A taxa de 

fecundidade entre os 15 e 19 anos era de 11%. Nessa época, dos partos realizados 

pela rede do INAMPS hoje (INSS), 13% eram de menores de 19 anos (IBGE, 2014). 

            Em nosso País, é na classe social mais pobre que se encontram os maiores 

índices de fecundação na população adolescente. Assim, na esfera de renda familiar 

menor de um salário mínimo, cerca de 26% das adolescente entre 15 e 19 anos 

tiveram filhos, e na classe de renda mais elevado, somente 2,3% eram mães ( IBGE, 

2014).  
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           De acordo com Correa e Coates (2015), pesquisas do IBGE em 2014 

mostram riscos como o maior índice de prematuridade, o baixo peso ao nascer, 

Apgar mais baixo, doenças respiratórias, trauma obstétrico, além de maior 

frequência de doenças perinatais e mortalidade infantil.  

            Faz-se necessário observar que tais riscos se associam não só a idade 

materna, mas principalmente a outros fatores, como a baixa escolaridade, pré-natal 

inadequado ou não realizado, baixa condição socioeconômica, intervalos interpartais 

curtos maiores de 2 anos e estado nutricional materno comprometido. Tais 

complicações biológicas a tendência é acontecer quando a mãe tem a idade de < ou 

= 15 anos ou quando a idade ginecológica for menor de 2 anos (CORREA; 

COATES, 2015). 

           As pesquisas também costumam detectar, entre as adolescentes grávidas, 

baixa escolaridade, repetências nos primeiros quatro anos escolares e evasão 

escolar (FIGUEIRÓ, 2002).  

         Outro fator é a baixa condição associada a uma maior fecundidade. Nas áreas 

de maior exclusão social, como documenta um estudo realizado na Cidade de Santo 

André (SP), as adolescentes apresentaram menores níveis de escolaridade e 

maiores taxas de fecundidade, 35 por 1000 adolescentes, enquanto na área de 

menor índice de exclusão social, a taxa de fecundidade foi de 12/1000 (DUARTE; 

NASCIMENTO; AKERMAN, 2006) 

           Entre os fatores ambientais, encontram-se a desestruturação familiar, 

decorrente dos mais diversos motivos, como a ausência do pai e/ou da mãe no 

domicílio (devido à morte ou à separação familiar), o desemprego paterno e/ou 

materno, a tensa relação com os pais (pai descrito como violento e/ou alcoólatra), 

doença prolongada na família, a idade do primeiro parto da mãe menor de 18 anos, 

a baixa escolaridade dos pais e a menor participação da família em grupos 

comunitários (FIGUEIRÓ, 2002).  

            As condições socioeducacionais desfavoráveis, essas, sim, influenciam as 

complicações durante e após as gestações das adolescentes. Podemos destacar, 

entre tais complicações, o baixo peso dos bebês ao nascerem, a pré-eclâmpsia, o 

parto prematuro e a maior mortalidade infantil no primeiro ano após o nascimento 

(MOTTA, 2009).         

             A precária competência materna pode gerar riscos de negligência, de maus-

tratos e de desmame precoce. Com relação a este último aspecto, o da 
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maternagem, vários autores enfatizam a importância de pré-natal como um momento 

especial para conduzir estratégias de prevenção primária (VIÇOSA, 2009). 
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5  PLANO DE  INTERVENÇÃO 

 
5.1 Identificação dos Problemas 

           Numa primeira aproximação, levou-se em conta o diagnóstico situacional da 

área de abrangência, considerando os problemas, a distribuição dos pontos 

conforme sua urgência e a capacidade de enfrentamento dos mesmos pela equipe 

responsável.  

            Os problemas de saúde enumerados são: doença parasitária; baixa pesquisa 

de câncer de próstata e de mama; o alto índice de consumo de álcool e drogas; as 

doenças crônicas não transmissíveis e, a gravidez na adolescência e a equipe           

deu maior prioridade à alta incidência de gravidez na adolescência em nossa área 

de abrangência. 

           Para a descrição do problema priorizado, procuramos os dados do SIAB e 

outros que foram produzidos pela própria equipe. Os dados analisados foram os 

seguintes: número de grávidas do último trimestre do ano 2015 - primeiro trimestre 

2016; total de grávidas entre 10 e 19 anos de idade; número de adolescentes 

cadastradas pela ESF; adolescentes grávidas que tiverem parto prematuro; 

adolescentes grávidas que tiverem RN com baixo peso ao nascer; adolescentes 

subnutridas e, adolescentes com anemia na gravidez.  

 

Quadro 4 – Quantitativo de adolescentes grávidas na área de abrangência  da UBS 

Irmãos Francisco Nelson de Oliveira, 2016 

Descritores Número Fontes 

Total de grávidas na área 39 SIAB 

Adolescentes cadastradas na área 343 Registro da equipe. 

Adolescentes grávidas 21 Registro da equipe 

Adolescentes grávidas que 
tiverem parto prematuro 

2 Registro da equipe 

Adolescentes grávidas que 
tiverem baixo peso ao nascer 

2 Registro da equipe 

Adolescentes subnutridas na 
gravidez 

7 Registro da equipe 

Adolescentes com anemia na 
gravidez  

4 Registro da equipe 
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5.2 Caracterização do Problema  

 

         O significado da gravidez na adolescência depende de seu contexto social e 

das experiências que as adolescentes vivenciaram e vivenciam na realidade. Para 

algumas a gravidez faz parte do projeto de vida porem para outras é um evento 

desagradável que gera medos e conflitos ou acentua os problemas já existentes, por 

sua vez a gravidez na adolescência tem uma grande repercussão social pela 

chegada em um momento da vida das mulheres adolescentes em que não se 

encontra preparada ainda para a gravidez mesma, o parto e a maternidade, 

processo que interrompe a sua vida social na família e na comunidade.   

 

5.3 Identificação dos “Nós Críticos”  

 
        A equipe selecionou como os nós críticos as situações que estão dentro das 

funções e ao alcance de todos. 

          Os “nós críticos” do problema são:  

 O baixo nível de informação sobre gravidez na adolescência nesta faixa 

etária; 

  Planejamento familiar deficiente para as adolescentes com vida  sexual 

precoce;  

 Falta de controle das adolescentes no PSF. 

As operações para o enfrentamento das causas selecionadas desenharam-se 

como aparece no quadro abaixo. 

 
5.4  Desenho das Operações 

Quadro 5 - Desenho de operações para os “nós críticos” relacionado com a 
prevenção da gravidez na adolescência município União dos Palmares, Alagoas, 
2016   

Nó Crítico 
 

Operação/ 
 

Resultados 
Esperados 

Produtos 
Esperados 

Recursos 
Necessários 

 

O baixo nível 
de 
informação 
sobre 
gravidez na 
adolescência 
nesta faixa 

Saber mais 
Aumentar o nível 
de informação 
das adolescentes 
sobre os riscos 
na gravidez nesta 
faixa etária. 
Sobre os 
métodos 

Adolescentes 
mais informados 
sobre o 
uso de métodos 
contraceptivos 
Diminuir a 
gravidez na 
adolescência. 

. 

Grupos 
educativos em 
funcionamento 
 
. 
Capacitação 
dos agentes 
de saúde. 

 
Vídeo sobre 
gestação na 

adolescência. 
Materiais 

informativos.  

http://metodos-contraceptivos.info/
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etária contraceptivos  

 

Planejamento 
familiar 
deficiente 
para as 
adolescentes 
com vida  
sexual 
precoce. 

 
Cuidar melhor 

 
Agendar os 

atendimentos aos 
adolescentes na 

consulta de 
Planejamento 

Familiar 
- Garantir os 

métodos 
anticoncepcionais 
Informação sobre 

seu uso. 
Diminuir a 

gravidez na 
adolescência 

 
 
 

Adolescentes 
participando dos 
encontros de  
planejamento 
familiar 
 

 

 
Consultas e  
Palestras 

  
Visitas 

domiciliares 

 
 

Falta de 

controle das 

adolescentes 

no PSF. 

 

 
Mais Controle  

 
Visitas  
domiciliares 
programadas 
para busca ativa 
das adolescentes  

 
Adolescentes 
participando de 
atividades da 
UBS 
 
Adolescentes 
cadastradas na 
Unidade 

 
Formulários de 
cadastro de 
todos os 
adolescentes 
da área 
adscrita do 
PSF. 

 
 

Formularios da 
UBS 

 
 

 

5.5  Identificação dos Recursos Críticos 

 

            São considerados recursos críticos aqueles indispensáveis para a execução 

de uma operação e que não estão disponíveis e, por isso, é importante que a equipe 

tenha clareza de quais são esses recursos, para criar estratégias para que se possa 

viabilizá-los (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 Quais são os atores que controlam recursos críticos das operações que 

compõem o plano?  

 Quais recursos cada um desses atores controla?  

 Qual a motivação de cada ator em relação aos objetivos pretendidos com 

o plano? . 

http://metodos-contraceptivos.info/
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Para confirmar a viabilidade do plano determinaram-se os recursos 

necessários para o enfrentamento das ações educativas em adolescentes de 10 a 

19 anos na PSF IV apresentados a seguir. 

 

Quadro 6- Recursos Críticos para o desenvolvimento das operações definidas para 
o enfrentamento dos “nós críticos” do problema na PSF Terrenos 10. Município 
União dos Palmares. 2016.  

 

Projeto Recursos críticos 

Saber mais 
 

 
Político - conseguir o espaço para palestras. 
 
Financeiro – para aquisição de recursos audiovisuais, 
folhetos educativos, data show. 

Cuidar melhor 
 

 
Político – local para consultas. 
 
Financeiro: para aquisição de anticonceptivos e 
preservativos. 

  

          Mais Controle  

 

Político: espaço para guarda dos formulários 
 
Financeiro: aquisição de formulários  

 
 

5.6 Análise de Viabilidade do Plano 

 
 
Quadro 7- Proposta de ações para a motivação dos atores para na PSF Terrenos 
10, município União dos Palmares, 2016. 

 
Operação/Projeto 

Recursos Críticos 

Controle dos recursos 
críticos 

Ação 

Estratégica 

 
Ator que 
controla 

Motivação 

Saber mais 

Político: 
conseguir o 
espaço para 
palestras. 
 
Financeiro: para 
aquisição de 
recursos 
audiovisuais, 
folhetos 

Secretário 
de Saúde. 

 
Médica da 
unidade  

 
 
 
 
 

Indiferente 
motivada 

 
 
 

 

Apresentar 

projeto 

Apoio das 

associações 
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educativos. 
 
 

 

Cuidar melhor 
 

Político: local 
para consultas 
 
Financeiro: para 
recursos 
audiovisuais, 
folhetos 
educativos. 
Contraceptivos. 

 

Secretário 
de Saúde. 

 
 
 

Médica da 
unidade 

Indiferente 
motivada 

 

 

Apresentar 

projeto 

Apoio das 

associações 

 

 

 

Mais Controle  
 

Político: espaço 
para guarda dos 
formulários 
 
Financeiro: 
aquisição de 
formulários 

Médica  
 

Enfermeiro 
Motivada 

Capacitar os 

ACS para 

bsuca ativa 

   

 

5.7  Elaboração do Plano Operativo 

 
             Depois da proposta de atividades que foram descritas foi enriquecido o 

plano de ação inicial até conformar o definitivo de tal forma que garanta a 

capacitação da equipe de saúde e da população.  A ESF IV UBS, em reunião com 

todas as pessoas envolvidas no planejamento, definiu por consenso a divisão de 

responsabilidades por operação e os prazos para a realização de cada produto, 

conforme o quadro a seguir: 

Quadro 8- Plano Operativo, na PSF Terrenos 10, município União dos Palmares, 

2016   
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Operações Resultados Produtos 
esperados  
 

Ações 
estratégicas 
 

Responsável Prazo 

 
 
Saber mais 
. 

Adolescentes 
mais 
informados. 
 Uso de 
método 
contraceptivo 
Diminuir a 
gravidez na 
adolescência 

Avaliação do 
nível de 
informação 
dos 
adolescentes 
Palestras 
educativas 
Capacitação 
dos agentes 
de saúde 

Apresentar 
as propostas 
de 
intervenção 
educativas 

  
Médica  
 
Enfermeira 

Três 
meses 
para 
iniciar as 
atividades. 

 
 
 
 
 
 
Cuidar 
melhor 
 
 

 
 
Garantir os 
métodos 
contracepti- 
vos 
Informação 
sobre seu 
uso 
Diminuir a 
gravidez na 
adolescência 

 
 
 
Consultas,  
Palestras,  
Visitas a 
domicilio 

 
 
Programação 
de avaliação 
das 
adolescentes 

 
 
 
 
 
 
Equipe de 
saúde.  
 
 
Psicólogo 

Dois 
meses 
para 
identificar 
os 
adolescen
- tes. 
Avaliação 
do inicio 
até três 
meses. 
Acompa-
nhamento 
a cada 6 
meses. 

 
 
Mais 
Controle  

 

 
Cadastro de 
todas as 
adolescentes 
da área de 
abrangência  

 
Melhor 
controle das 
adolescentes 
da área de 
abrangência  

 
Programação 
de mais 
visitas 
domiciliares 

 
Agente 
comunitário de 
saúde 

 
Periódica 
mente 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            

Por meio do diagnóstico situacional, identificou- se o problema da gravidez na 

adolescência na área de abrangência do Programa Saúde da Família Irmãos 

Francisco e Nelson de Oliveira e foram propostas ações para diminuir essa 

incidência. 

Espera-se que com o trabalho realizado obtenhamos resultados positivos com 

o envolvimento dos adolescentes com a escola e as famílias. Pode-se afirmar, 

então, que nas ações com adolescentes, os profissionais de saúde precisam atentar 

para a construção de práticas emancipatórias com articulação interinstitucional. 
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