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RESUMO 
 
 

Introdução: A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública, devido às 
graves consequências biológicas, familiares, psicológicas, económicas e sociais.  As 
estratégias de combate ao problema passam em grande parte pela equipe de 
cuidados de saúde primários, e estão assentes na prevenção: distribuição de 
métodos anticonceptivos (hormonais e barreira), acesso a consultas de 
planejamento familiar e ações educativas. Objetivo: Propor uma intervenção para 
diminuir a incidência de gravidezes em adolescentes.  Método: O desenvolvimento 
da proposta pautou-se na construção coletiva do Planejamento Situacional e 
Estratégico em Saúde, considerando os seguintes momentos: explicativo, normativo, 
estratégico e tático-operacional. Resultados: a equipe Saúde da Família em estudo, 
acompanha 3884 pessoas, sendo para as mulheres 138 na faixa etária de 10 a 14 
anos, e 168 na faixa etária de 15 a 19 anos. E, a gestação não planejada entre 
essas adolescentes tem se demonstrado como um grave problema que requer um 
acompanhamento melhor qualificado. Neste âmbito foi proposto o projeto “viva a sua 
adolescência, sem a gravidez como consequência”. Considerações finais: Espera-
se que esse projeto possa sensibilizar os pais de adolescentes para o problema; 
aumentar o nível de informação e educacional da população-alvo; garantir o fácil 
acesso a métodos anticonceptivos; estruturar e adequar a oferta de serviços de 
saúde aos adolescentes  e promover espaços para esclarecimento de dúvidas. 
 
 
 
 
Palavras-chave: gravidez, gravidez na adolescência, gravidez não planejada, 
gravidez não desejada



 

  

 
 

ABSTRACT 
 
Introduction: Adolescent pregnancy is a public health problem, because of the 
serious biological, family, psychological, economic and social consequences. 
Strategies for combating the problem go largely by the team of primary health care, 
and are based on prevention: distribution of contraceptive methods (hormonal and 
barrier), access to family planning consultations and educational activities. 
Objective: To present proposal for intervention to reduce the incidence of 
pregnancies in adolescents. Method: The development of the proposal was based 
on the collective construction of Situational Strategic Planning and Health, 
considering the following stages: explanatory, normative, strategic and tactical-
operational. Results: the Family Health team under study, follows 3884 people, 
including 138 for women aged 10-14 years and 168 aged 15-19 years. And the 
unplanned pregnancy among these adolescents has been shown as a serious 
problem that requires a qualified better monitoring. This area was proposed the 
project "living their teenage years without pregnancy as a result." Final thoughts: It 
is expected that this project can raise awareness among parents of teenagers to the 
problem; increase the level of information and education of the target population; 
ensure easy access to contraception; structure and enhance the provision of health 
services to adolescents and promote spaces for inquiries. 
 
 
 
 
Key words: pregnancy, pregnancy in adolecence, pregnancy unplanned, pregnancy 
unwanted



 

  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
 

ABS Atenção Básica de Saúde 

ACS Agentes Comunitárias de Saúde 

CID Código Internacional de Doenças 

CMS Conselho Municipal de Saúde 

ERP Estimativa Rápida Participativa 

ESF Estratégia Saúde Família 

FMS Fundo Municipal de Saúde 

IBGE Instituto Brasileiro de Geofísica e Estatística 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IPDSA Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Social de Araxá 

NASF Núcleo de Atenção Saúde Família 

PACS Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 

PAM Pronto Atendimento Médico 

PES Planejamento Estratégico em Saúde 

PIB Produto Interno Bruto 

PMS Plano Municipal de Saúde 

SIAB Sistema de Informação da Atenção Básica 

SUS Sistema Único de Saúde 

TFD Tratamento Fora do Domicilio 

UTI Unidade de Tratamentos Intensivos 

 
 
 



 

  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
  

 

Quadro 1 Distância entre os principais municípios a Araxá. 12 

Quadro 2 Taxa de Urbanização do Município de Araxá. 15 

Quadro 3 Pirâmide etária, Araxá, 2014. 16 

Quadro 4 Número de habitantes de Araxá distribuídos por idade e por sexo. 17 

Quadro 5 Detalhes do Orçamento da Saúde de Araxá, 2015. 22 

Quadro 6 Relação das Unidades e dos Serviços de Saúde, públicos, em Araxá. 23 

Quadro 7 Lista das Unidades de Saúde de Atenção Básica em Araxá. 24 

Quadro 8 Esquema relacional das Diretrizes do PMS na Atenção Primária. 26 

Quadro 9 Relação de contratos de trabalho entre os profissionais da Saúde de 
Araxá. 

31 

Quadro 10 Distribuição etária e por sexo dos habitantes do território da ESF Boa 
Vista. 

32 

Figura 1 Panorâmica do Território de atuação da ESF Boa Vista. 33 

Figura 211 Esquema do território de atuação ESF Boa Vista. 33 

Quadro 11 Consolidado das Atividades Domiciliares das Famílias ESF Boa Vista. 34 

Quadro 12 Consolidado por Profissões do território ESF Boa Vista. 34 

Quadro 13 Quadro das causas de mortalidade distribuídas por CID em Araxá.  37 

Figura 3 Instalações da ESF Boa Vista, Araxá.  38 

Figura 4.  Esquema da UNIOESTE - ESF Boa Vista. 40 

Figura 5.  Organograma da equipa da ESF Boa Vista. 42 

Quadro 14 Lista de Pessoal da ESF Boa Vista. 42 

Quadro 15 Lista dos problemas vivenciados na área de atuação da ESF Boa Vista, e 
a sua correlação com os Critérios de priorização definidos em equipe. 

51 

Quadro 16 – Operações sobre os “nós críticos” relacionados com o problema 
''Gravidez na Adolescência” , na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família Boa Vista, em Araxá, Minas Gerais. 

55 

 
 



 

  

SUMÁRIO  
 
 

 

1Introdução 12 

2Justificativa 44 

3Objetivo 46 

4Caminhos Metodológicos 47 

5Revisão da Literatura 48 

6Proposta de Intervenção 50 

7Considerações Finais 57 

Referências 58 

Apêndice 60 

Anexo  61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

  

1 INTRODUÇÃO 
 
No sentido de melhor conhecer o município e o território onde a equipe de saúde de 

cuidados primários atua, foi elaborado um roteiro. Este roteiro parte do geral para o 

particular, com uma visão abrangente dos aspetos socioeconômicos, geográficos e 

históricos do munícipio e depois caracteriza em específico a área de envolvência da 

equipes saúde da família (ESF)Boa Vista.  

 

O objetivo último é adquirir um conhecimento da realidade e das necessidades da 

população-alvo. Deste conhecimento poderemos extrapolar e planejar melhor as 

estratégias e ações programáticas para cumprir os objetivos e preencher as 

necessidades da população. 

 

O município de Araxá/MG, integrante do roteiro turístico do Circuito da Canastra (pela 

sua proximidade ao Parque Natural da Serra da Canastra), o município de Araxá está 

localizado no Sudeste do estado de Minas na Zona Geográfica denominada Alto 

Paranaíba - Triângulo Mineiro. Estrategicamente localizado, ao traçar um raio de 600 

km, encontrar-se a região de maior densidade populacional do país, com 73% do PIB 

Nacional e um público potencial de 43 milhões de pessoas (IBGE, 2010). 

 

Quadro 15. Distância entre os principais municípios a Araxá 

Distância de 
Araxá a: 

Belo 
Horizonte 

Brasília Rio de 
Janeiro 

São Paulo Uberaba Uberlândia 

Linha Reta 317 km 434 km 537 km 441 km 105 km 158 km 

Rodovia 365 km 593 km 793 km 567 km 117 km 178 km 

(Fonte: Google Maps) 
 
 

 

1.1  Histórico de Criação do Município: 
 

O munícipio de “Araxá” toma o nome da antiga Tribo dos Cataguás, que habitava o 

local e a sua origem Tupi-guarani significa “região elevada de onde primeiro avista o 

sol”. A  história e a geografia do munícipio são indissociáveis.  

 



13 
 

  

As propriedades únicas das terras férteis, ricas em minério, florestas densas, e as 

propriedades únicas das suas águas medicinais, fazem de Araxá um local 

apetecível e atraente para várias atividades econômicas: agricultura e pecuária, 

extração de minério, exploração turística. São os recursos naturais que sempre 

impulssionaram quer a urbanização quer o desenvolvimento econômico do município 

(IBGE, 2010; SALA DE SITUAÇÃO DE SAÚDE, 2015). 

 

Pontos chave na história do Município Araxaense (IBGE, 2010): 

 

- Tanto o povoamento dos índios Araxá ( as primeiras referências estão 

descritas no roteiro da expedição de Lourenço Castanho Taques) 

como a existência nas imediações do “Quilombo do Ambrósio” 

impediam a anexação do território para o Governo de Minas. 

 

- Os escravos foragidos, agregados no célebre quilombo foram 

derrotados por Bartolomeu Bueno do Prado em 1759, e os índios 

Araxás foram derrotados na incursão do Mestre de Campo Inácio 

Corrêa de Pamplona sete anos depois (conta-se que este apenas 

conseguiu derrotar os Araxás através da traição do índio Iboapi, que 

ajudou os ocupantes ao ser preterido no amor que nutria pela filha do 

cacique - Catuira). 

 

- O primeiro influxo de colonos para a região, procedeu de Desemboque, 

São João Del Rei, São Bento de Tamanduá, Pitangui… que se 

dedicaram às atividades de pastoreio e mineração. 

 

- Após a descoberta das propriedades da terra e do sal mineral das 

águas do Barreiro, o povoamento de Araxá intensificou-se;  

conceptualmente é discutida a evolução de 2 fortes polos: o do 

Barreiro - predominantemente rural e onde estão as fontes de água 

e o balneário termal, e o da cidade - espaço urbano que se 

desenvolveu como suporte aos veranistas que ali acorriam à procura 

de lazer e tratamentos. 
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- A fundação da cidade foi marcada pela realização da primeira 

missa em 1788 a 4 de Agosto, pelo vigário de Desemboque, o 

Padre Antônio Alves Machado. 

 

- Em 1791 foi criada a Freguesia de São Domingos do Araxá e 

designado o primeiro vigário. 

 

- A conclusão da Igreja Matriz de São Domingos por Alexandre Gondín 

aconteceu em 1800 e a edificação da Igreja de São Sebastião 

terminou em 1820, através de José Pereira Bom Jardim. 

 

- Na segunda metade do século XVIII, a região do Triângulo Mineiro foi 

anexada a Goiás - em virtude de um grupo de moradores de 

Desemboque (os “faiscadores de ouro”) darem preferência à 

Jurisdição de Goiás, com a finalidade de se livrarem dos elevados 

tributos exigidos por Minas. 

 

- Ligada ao retorno da Jurisdição do Município para Minas, está o 

episódio rapto e sequestro da célebre figura de Ana Jacinta de São 

José - “D. Beija”; pelo então Ouvidor-Geral Joaquim Inácio Silveira da 

Mota, que certa tarde, ao ver a jovem araxaense foi tomado pela 

paixão e deu instrução de captura, naquela mesma noite. A história 

revela que a família de “Beija” - queixou-se ao Governador de Góias 

(inimigo declarado do Ouvidor-Geral). O Ouvidor- Geral, para sair da 

situação, terminou movendo influências junto de D. João VI, para que 

os julgados de Araxá e Desemboque retornassem para Minas, onde o 

resultado do julgamento não teria graves consequências. Deste modo, 

o rapto de “D.Beija” deslocou de novo para Minas a extensa área  do 

Triângulo Mineiro. 

 

- A 4 de Abril de 1831, é elevada a vila, e a 19 de Dezembro de 1865, 

a Lei Provincial nº1259 transforma a Vila de São Domingos de Araxá 

em Cidade, e m 1915 é criada a Prefeitura. 
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- No ano de 1942, Getúlio Vargas inaugura as Termas do Barreiro de 

Araxá que precederam a construção do Grande Hotel (IBGE, 2010). 

 

 

 

 

1.2. Indicadores de Descrição do Município 

 

No que diz respeito à administração da Saúde, Araxá pertence à Macro - Região 

Sanitária do Triângulo do Sul, cuja sede está no Uberaba, e é formada pelas micro-

regiões  de Araxá, Frutal e Uberaba. 

 

1.2.1  Aspectos geográficos - Indicadores: 

a. Área total do Município: 

- 1.166 km²: 

-    211,95 km² urbanos 

-    955,01 km ² rurais (IBGE/2010) 

b. Densidade Populacional: 

- 80,45 hab./km² (IBGE/2010) 

c. Nº de famílias e domicílios: 

- Nº de Famílias: 15.587 (PMS – 2014/2017) 

- Nº de Domicílios Recenseados: 32.341 (IBGE/2010) 

 

1.2.2. Aspectos Socioeconômicos - Indicadores: 

a. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

- 0,772 (IBGE/2010) (IDH médio) 

b. Taxa de Urbanização 

 

Quadro 16: Taxa de Urbanização do Município de Araxá 

 População Rural População Urbana 

Araxá 1388 92284 

Taxa de Urbanização 

(Pop Urbana / Pop 

Urbana + Pop Rural x 

100) 

98,52% 

(IBGE/2010) 
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c. Renda Média Familiar: 

- pop. rural: 1989,35 reais 

- pop. urbana: 2834,44 reais (IBGE/2010) 

 

d. % de Abastecimento de Água tratada: 

- 100% dos domicílios particulares permanentes (segundo dados do 

IPDSA - abastecidos pela empresa COPASA). 

e. % de recolhimento de esgoto por rede pública: 

- 100% dos domicílios particulares permanentes possuem saneamento. 

(IPDSA). 

f. Principais atividades econômicas: 

 

A principal atividade geradora de renda e emprego na cidade é o setor industrial - 

sobretudo a mineração e a metalurgia; seguem-se a atividade turística (hotelaria e 

artesanato), agropecuária e o meio-ambiente. 

 

1.2.3. Aspectos Demográficos : 

Quadro 17:  Pirâmide etária, Araxá, 2014 

 

 (Fonte: PMS 2014/2017) 
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A pirâmide denota ser de um país em desenvolvimento, com o aumento progressivo 

do topo (envelhecimento da população), diminuindo a base (pela diminuição 

progressiva da natalidade). 

 

Quadro 18 :Número de habitantes de Araxá distribuídos por idade e por sexo. 

 Araxá 

Idade Homens Mulheres Total 

0 a 4 anos 2391 2231 4622 

5 a 9 anos 3095 2995 6090 

10 a 14 anos 3664 3513 7177 

15 a 19 anos 3870 3926 7796 

20 a 24 anos 4358 4267 8625 

25 a 29 anos 4432 4264 8696 

30 a 34 anos 3951 3832 7783 

35 a 39 anos 3278 3487 6765 

40 a 44 anos 3298 3477 6775 

45 a 49 anos 3124 3392 6516 

50 a 54 anos 2920 3099 6019 

55 a 59 anos 2389 2450 4839 

60 a 64 anos 1686 1709 3395 

65 a 69 anos 1257 1371 2628 

70 a 74 anos 856 1115 1971 

75 a 79 anos 569 806 1375 

80 a 84 anos 315 489 804 

85 a 89 anos 157 262 419 

90 a 94 anos 62 110 172 

95 a 99 anos 14 37 51 

mais de 100 anos 2 3 5 

(Fonte: PMS 2014-2017) 
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1.2.4. Aspetos Demográficos 2 - Indicadores: 

 

a. Taxa de crescimento anual 

- 2,20 % (PMS 2014-2017) 

b. Densidade demográfica: 

- 14,5 hab/km² (IBGE/2010) 

c. Taxa de alfabetização: 

- 83.613 hab alfebatizados em 2010 (89,26%) (SIAB Março/2015) 

d. Proporção de moradores abaixo da linha da pobreza: 

- 22,65%  (PMS 2014-2017) 

e.  Índice de desenvolvimento da educação básica, 

Absoluto e relativo do Brasil (PMS – 2014/2017) . A 

educação foi a dimensão do IDH (período 2000 – 

2010) que mais cresceu em termos absolutos: 

- proporção de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola 

cresceu 11,21% 

- proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos 

finais do ensino fundamental cresceu 10,28% 

- a proporção de jovens entre os 15 e 17 anos com o ensino 

fundamental completo cresceu 7,49% 

- proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio 

completo cresceu 56,57% 

e. População (%) usuária da assistência à saúde do SUS 

- 74% (PMS – 2014/2017) 

 

 

1.3 Sistema Local de Saúde: 

A. Conselho Municipal de Saúde (CMS): 
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O CMS de Araxá foi constituído pela Lei Municipal 2624 e promulgada a 23 de Agosto 

de 1993. O CMS tem caráter permanente e as reuniões são mensais ocorrendo nas 

última 4ª feira de cada mês, abertas ao público. Os seus elementos não são 

renumerados na sua função, e as resoluções são referendadas em Plenário 

necessitando da maioria presente para aprovação. 

 

Composição atual: 

- Presidente: Elias Pedro Vieira 

- Vice-Presidente: José dos Reis 

- Secretária-executiva: Aleteia Gonçalves 

-  

O quadro dos Membros do Conselho é o seguinte (SALA DE 

SITUALÇÃO DE SAÚDE, 2015): 

A. Representantes de Usuários do SUS (10 Titulares 10 Suplentes): 

- 2 representantes de Associação de Moradores 

- 2 Representantes de Pessoas Com Deficiências e Pessoas 

Portadores de Patologias 

- 1 Representante da entidade de Aposentados e Pensionistas 

- 1 representante da entidades de Defesa da Criança e 

Adolescente 

- 2 representantes de entidades de comunidades e organizações 

religiosas e/ou movimentos populares organizados 

- 1 representante de comunidades indígenas 

- 1 representante de comunidades de afrodescendentes 

 

B. Trabalhadores da Saúde (5 titulares e 5 suplentes): 

- representantes dos trabalhadores da saúde, representantes dos 

sindicatos, associações, conselhos profissionais, federações e 

trabalhadores individuais não filiados a nenhuma entidade. 

 

C. Governo (3 Titulares 3 Suplentes): 
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-o Governo está representado por 2 representantes do  Executivo sendo 1 o 

Secretário Municipal de Saúde obrigatoriamente; o outro representante e respetivo 

suplente é um elemento do órgão de defesa do consumidor. 

 

D. Prestadores de Serviços (2 Titulares, 2 Suplentes): 

- em representação dos prestadores de serviços hospitalares, 

laboratoriais, hemodiálise, serviço de diagnóstico e terapia. 

 

B. Fundo Municipal de Saúde (FMS) (SALA DE 

SITUALÇÃO DE SAÚDE, 2015): 

 

O Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Araxá foi criado pela Lei Municipal 

número 2685, publicada a 25 de fevereiro de 1994 (em observância às Leis Federais 

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.142, de 28 de dezembro de 1990). 

 

O FMS serve para custear as despesas do SUS/Araxá, beneficiando os usuários, as 

entidades públicas e privadas conveniadas assim como pacientes com 

necessidades fora das tabelas SAI/SUS e SIH/SUS (sempre que haja dotação 

financeira). 

 

A gestão do fundo está a cargo do Secretário Municipal de Saúde, que coordena e 

autoriza as despesas. As receitas do FMS provêm de múltiplas entidades: repasses 

estaduais, federais, municipais, Segurança Social, até doações filantrópicas e 

receitas geradas pelas entidades públicas (pelos serviços prestados). 

 

Atualmente, a dotação orçamentaria para 2015 é de 45.479.510 reais. 

 

C. Orçamento destinado à Saúde  (SALA DE SITUAÇÃO DE SAÚDE, 2015) 

O orçamento previsto com despesa em Saúde de Araxá ronda é de 49.796.810 

reais. Os incisos que julgo conveniente destacar são: 

 

 

 

 



9 
 

  

 

Quadro 19 Detalhes do Orçamento da Saúde de Araxá, 2015 

Construção ampliação reforma Unidades de Saúde 1,200,000 

Manutenção do Programa ACS 750.000 

Manutenção Operacionalização Unidades Saúde 625.000 

Desenvolvimento do Programa Saúde da Família 2.346.000 

TOTAL: 4.921.000 

Transferência de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.038.800 

Operacionalização Pronto Atendimento Municipal 12.679.110 

(Fonte: Orçamento Saúde Araxá 2015) 
 

Da análise superficial, o documento de orçamento levanta a hipótese de  que o 

Sistema de Atenção Básica de Saúde de Araxá poderá estar subfinanciado. A 

dotação orçamentária para a operacionalização do Pronto Atendimento (cuidados 

agudos, portanto), é sensivelmente o dobro. O que reflete um ponto de vista de 

gestão centrado nos cuidados Agudos. Admito também, que é difícil transitar de 

décadas de pensamento hospitalocêntrico, para o enfoque na atenção básica, por 

diversas razões (desde políticas, interesses corporativos, a exigências e expetativas 

da comunidade...). No entanto, a dotação orçamentária para a ABS deveria refletir 

melhor a sua importância no contexto da prevenção dos agravos de saúde. 

 

D. Rede Municipal de Saúde 

A Rede Municipal de Saúde é composta por organismos Públicos próprios (ver 

quadro a seguir), mas também por organizações/associações público-privadas que 

se interligam. 
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Quadro 20 Relação das Unidades e dos Serviços de Saúde, públicos, em Araxá 

 

 

Como entidades de frequente interação, no cotidiano da atividade clínica, e até por 

poder ser referenciados os utentes desde os cuidados primários, citam-se: 

 

- APAIE – Centro de reabilitação 

- FAMA – Centro de atenção à Mulher 

- FADA – Centro de reabilitação para pessoas portadoras de 

deficiência 

- CTA – Centro de testagem rápida (faz exames para avaliação de 

doenças transmissíveis) 

- Casa do Caminho – Hospital filantrópico, que possuiu vários pontos 

de contato com as instituições municipais – desde internamento em 

clínica médica, Unidade de Longa Duração, Hospital de Dia (para Saúde 

Mental), UTI, consultas e exames de especialidade... 

- Hospital de Santa Casa – alberga a Unidade de PAM, e 

internamento (apresenta também um Lar de Idosos) 

- Hospital Dom Bosco – hospital privado 
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- Farmácia Municipal – também conhecida por “farmacinha” onde 

são dispensados os medicamentos gratuitos em formulário. 

- Laboratório Municipal – reabriu depois de encerramento prolongado 

- Laboratório Dom Bosco e Carlos Chagas – privados, mas com 

convênio municipal 

Depois Araxá apresenta várias clínicas, e centros de natureza privada, 

cobrindo quase todas as especialidades médicas. 

 

D. Programa Saúde da Família 

 

O programa “Saúde da Família” iniciou-se em Araxá em 1999, com a implantação 

da ESF Boa Vista / São Domingos. Atualmente, os dados extraídos do Plano 

Municipal de Saúde 2014-2017, revelam que o Programa é assegurado por 14 

equipes de Estratégia da Saúde da Família, das quais 4 ESF com Saúde Bucal, 

todas compostas pela equipe mínima preconizada pelo Ministério da Saúde e 

complementadas com alguns profissionais como fisioterapeutas, nutricionistas, 

assistentes sociais e psicólogos. Não existe, NASF, mas está proposta a sua 

implantação (vide diretriz número 2). Dando suporte a cada uma das equipes está 

uma funcionária dos serviços gerais e uma auxiliar administrativa (SALA DE 

SITUAÇÃO DE SAÚDE, 2015; CNES, 2015). 

 

Quadro 21 Lista das Unidades de Saúde de Atenção Básica em Araxá 
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(Fonte: PMS 2014-2017) 

A organização interna do Município revela que o “Programa Saúde da Família” 

dispõe de 4 Unidades Básicas de Saúde (UNISUL, UNINORTE, UNISA, 

UNILESTE), 2 UAPS tipo II que comporta 2 ESF (são a UNIOESTE e a 

UNICENTRO), 3 Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde (PACS SUL, PACS 

LESTE, PACS OESTE). 

 

As PACS têm vindo a ser substituídas por ESF. Em 2010, existiam 7, das quais 4 

transitaram para ESF (Alvorada, Orozino Teixeira, Urciano Lemos, Centro). 

A lista de serviços/atividades que as ESF desenvolvem, é a seguinte: 

- consultas médicas 

- atendimento individual de enfermagem 

- puericultura 

- coleta de exame de papanicolau 

- visitas domiciliares 

- grupos educativos (hipertensos, diabéticos, idosos, mulheres, gestantes, 

adolescentes) 

- procedimentos variados: curativos, inalações, injeções, retirada de pontos 

 



13 
 

  

Como descrito no PMS, a finalidade das ESF é desenvolver ações de promoção, 

prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação, dentro das 

capacidades da sua complexidade técnica, num território geográfico delimitado. 

 

Dando suporte à estratégia de Saúde da Família, desde 2009, está o PIID, 

(Programa de Internação Domiciliária), uma equipe multidisciplinar: 1 clínico, 4 

fisioterapeutas, 1 terapeuta ocupacional, 1 técnico de enfermagem, 1 enfermeira, 1 

nutricionista, 1 assistente social. Podendo ser atendidos 120 pacientes/mês. 

 

Servindo o programa de Atenção Básica estão 3 veículos municipais e mensalmente 

são realizadas reuniões com as equipes para valoração das necessidades. 

 

E. Diagnóstico Situacional e Metas do Programa de Atenção Básica para 

Araxá 

 

 

Segundo o Plano Municipal de Saúde de 2014-2017, alguns dados são 

interessantes: 

- Cobertura estimada, realizada pela ABS é de 74%, sendo que 53,27% 

corresponde a ESF da população (16.308 famílias, somando 55.056 pessoas 

cadastradas) 

- Proporção de nascidos vivos, com mães com 7 ou mais consultas de pré- 

natal: 70,35% 

- Taxa de aleitamento materno exclusivo para menores de 3 meses: 80,15% 

- Cobertura vacinal para menores de 2 anos: 80,69% 

- 2,71 % da população cadastrada é diabética e 10,80% são hipertensos. 

- média de visita por família cadastrada: 0.98% 

 

O Programa de Atenção Básica, é refletido no Plano Municipal de Saúde vigente 

(2014-2017) nas seguintes diretrizes: 

 

Quadro 22 Esquema relacional das Diretrizes do PMS na Atenção Primária 

Diretriz # 1 Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, expandir e 
fortalecer a atenção básica, através das ferramentas da ESF e EACS 
e outros 
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Objetivos ● Ampliação da cobertura e reestruturação da Atenção Básica. 
 

● Garantir que a rede de atenção tenha melhores condições de 
trabalho e de conforto aos usuários/trabalhadores. 

 

● Expandir e adequar às redes de atenção á saúde; 
 

● Implantar o programa de manutenção predial preventiva das 
UBS e ESF. 

 

● Implementar a Atenção ao presidiário através da Unidade 
Prisional 

Metas 1. Reforma e ampliação das Unidades Básica de Saúde e 
Estratégias Saúde da Família; 

2. Viabilizar o acesso da Zona Rural através de Unidade Rural; 
3. Adquirir novos veículos para o uso nos diversos setores da 

atenção básica; 
4. Ampliar as Estratégias Saúde da Família de 14 ESF para 18 

ESF até 2016; 
5. Implantação do NASF; 
6. Ampliação e reorganização da utilização do Protocolo de 

Manchester nas UBS E ESF em parceira com o Estado de 
Minas Gerais; 

7. Resgatar o Plano Diretor como orientação para humanização 
do atendimento na APS; 

8. Fortalecer as diretrizes do PMAQ no município; 
9. Implementar a Política Nacional de Humanização. 
10. Executar o parâmetro de consultas básicas exigidas pela 

Portaria 1101. 
11. Ampliar a cobertura de cada PSF dentro do parametrizado 

pela Portaria 2488. 
12. Credenciar a Unidade Prisional visando o acesso dos mesmos 

a promoção, prevenção e recuperação da saúde. 

Diretriz #2 Promover a saúde integral em todos os ciclos de vida, atendendo as 
necessidades básicas nas diferentes ações estratégicas. 

Objetivos ● Implementar o acompanhamento e classificação das crianças 
através da Linha Guia de Atenção à Saúde da Criança. 

● Executar as ações de prevenção do câncer de colo de útero e 
mama; 
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 ● Garantir a assistência ao pré natal na quantidade e qualidade 
exigidos; 

● Garantir a assistência ao planejamento familiar. 
● Implantar a cartilha do idoso e a classificação dos mesmos 

através da Linha Guia de Saúde do Idoso – SES- MG; 
● Implantar o acompanhamento e as ações de vigilância em 

saúde através da Linha Guia de Hipertensão e Diabetes; 
● Garantir ações intersetoriais reintegrando trabalhadores de 

saúde (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, 
psicólogo, dentista, fonoaudiólogos) fazendo parcerias com as 
diversas secretarias prioritariamente Secretaria de Educação e 
Ação Social. 

● Implementar ações interdisciplinares com as diversas 
referências de atenção secundária visando o desenvolvimento 
das ações de prevenção e promoção da Saúde (CTA, 
CEREST, CAPS, CER e etc). 

● Disponibilizar o cadastro e agenda programada para 100% 
dos recém nascidos e mães na área de cobertura das ESF e 
UBS; 

● Realizar agendamento programado para todas as crianças de 
risco conforme respectiva Linha Guia; 

● Fortalecer a educação em saúde nos diversos ciclos de vida 
(Tabagismo, gestante, Crianças, Hipertenso, Diabético, 
Planejamento Familiar, DST’s e etc) 

Metas 1. Disponibilizar o cadastro e agenda programada para 100% 
dos recém nascidos e mães na área de cobertura das ESF e 
UBS; 

2. Realizar agendamento programado para todas as crianças de 
risco conforme respectiva Linha Guia; 

3. Fortalecer a educação em saúde nos diversos ciclos de vida 
(Tabagismo, gestante, Crianças, Hipertenso, Diabético, 
Planejamento Familiar, DST’s e etc) 

4. Ampliar a coleta de exame do Papanicolau, para atingir a meta 
estabelecida pelo Programa Saúde em Casa; 

5. Seguimento e tratamento de 100% das lesões percussoras 
das citologias realizadas na rede pública; 

6. Diminuir o número de internação por condições sensíveis a 
atenção ambulatorial (ICSA) relacionadas a hipertensão 
arterial e diabetes mellitus; 

7. Elaboração e implantação de protocolos clínicos e Linhas 
Guias na rede de atenção Básica; 

8. Desenvolver as atividades planejadas nos diversos planos de 
ação desenvolvidos pela atenção secundária (CTA, CEREST, 
CAPS, CER) na Estratégia Saúde da Família; 
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Diretriz #3 Promover a melhoria do estado nutricional da população do 
município 

Objetivos ● Diagnóstico e monitoramento da situação alimentar e 
nutricional dos usuários da rede municipal 

 

● Ações de prevenção para redução do risco de doenças 
crônicas não transmissíveis. 

Metas 1. Avaliar o estado nutricional dos hipertensos e diabéticos , em 
especial aos usuários de insulina. 

2. Acompanhar as famílias cadastradas no Bolsa Família ; 
3. Aumentar o quadro de funcionários nutricionistas, de modo 

que toda UBS e ESF garanta a oferta do serviço; 
4. Diminuir a prevalência de sobrepeso e obesidade e 

desnutrição da população do município. 

Diretriz #4 Buscar meios de valorizar os trabalhadores da rede de atenção 
básica, fortalecendo os vínculos com o trabalho, o aperfeiçoamento 
profissional e sua participação na gestão de serviços. 

Objetivo Efetivar os princípios do SUS no cotidiano na pratica de atenção e 
gestão, e fomentar trocas solidarias entre gestores trabalhadores e 
usuários, de forma harmônica. 

Metas 1. Qualificar os profissionais da rede de atenção à saúde de 
Araxá; 

2. Ter quadro de cargos compatíveis com a expansão da rede 
de serviços de saúde; 

3. Monitorar o quadro de pessoal da rede de atenção à saúde 
em numero e perfil para a devida lotação, visando as metas 
estabelecidas; 

4. Promover ações de educação permanente visando a 
valorização do servidor e melhoria da qualidade do serviço 
prestado ao usuário; 

5. Gratificar aos funcionários da Atenção Básica através de 
recursos oriundos do PMAQ, de acordo com o desempenho 
de avaliação de cada equipe. 

(Fonte: PMS 2014-2017 atualizado 

2015) 

 

 

F. Sistema de Referência e Contra referência 
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Quando a situação clínico/social, demanda maior complexidade entra o sistema de 

referência e contra-referência, assegurando assim a assistência integral. Araxá 

possuiu consultas para especialidades frequentemente requesitadas (psiquiatria, 

cardiologia, ortopedia, gastroenterologia, pediatria, urologia, cirurgia geral, 

dermatologia, neurologia, ginecologia); embora o número de especialistas seja 

deficitário para a demanda. 

 

Continua a existir dificuldade em obter informação junto das espec ia l idades  de 

nivel superior para a atenção primária, quer por falta de uma verdadeira cultura de 

comunicação, quer pela inexistência de tecnologia de informação, quer pelo 

desinteresse dos usuários (é frequente não exigirem a informação de retorno nem as 

notas de alta de internamentos e procedimentos). 

 

Quando for necessário cuidados por especialidades que não existam em Araxá 

(exemplo: endocrinologia, angiologia, neurocirurgia...) o caminho é a referenciação 

para Tratamento fora do Domícilio (vulgo TFD), sendo Uberaba a referência neste 

apartado. 

 

G. Redes de Média e Alta Complexidade 

Existe em Araxá, diversas especialidades que prestam apoio aos Cuidados 

Primários e já mencionadas anteriormente, embora com as inerentes falhas a nível da 

referência e contra-referência. Se necessária referenciação e o caso pode aguardar, 

é realizado o pedido de TFD (Tratamento Fora Domicílio), em impresso próprio. 

 

Quando avaliada uma situação Aguda, exigindo cuidados imediatos, a referência é o 

PAM (Pronto Atendimento Municipal), que se encarrega de atender, estabilizar e 

referenciar (normalmente para Uberaba) caso seja necessário. 

 

Neste apartado, e devido ao peso institucional que têm convêm referir o Hospital da 

Santa Casa e a Casa do Caminho, que têm laços estreitos com a Secretaria de 

Saúde, e onde a maioria dos internamentos do SUS acontece. 
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Todos os outros tratamentos/procedimentos de situação excecional, ou de muita 

complexidade passam pela Secretaria de Saúde Municipal que se responsabiliza 

por encontrar uma solução. 

 

H. Recursos Humanos em Saúde 

 

Não foi possível obter dados discriminados por funções dos profissionais de saúde, 

uma vez que o site da Secretaria Municipal de Saúde se encontra em renovação. No 

entanto a Secretaria de Saúde, entregou uma folha discriminando a relação dos 

vínculos empregatícios dos seus funcionários: 

 

Quadro 23 Relação de contratos de trabalho entre os profissionais da Saúde de Araxá 

Secretária Municipal de Saúde 01 

Celetistas 146 

Comissionados 19 

Concursados 470 

Contratados 268 

Estáveis 08 

Função Pública 02 

Total 916 

 
 
 

1.4 Território / Área de abrangência 
 
 

Caraterização do Território de Influência da ESF Boa Vista: 
 
O Território onde a ESF Boa vista se encontra implementada diz respeito a uma parte 

da zona Oeste da cidade de Araxá, estando sob a sua responsabilidade os bairros 

Boa Vista, São Domingos e parcialmente o bairro Alvorada. A zona de influência da 

ESF Boa Vista é de tipologia periurbana, estando o centro da cidade a 2.850 metros. 

 

Os bairros têm fácil acesso ao centro da cidade e estão servidos por 4 linhas de 

ônibus. Apenas passa, a título de curiosidade, uma linha férrea de transporte de 
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mercadorias, numa pequena zona da área de abrangência - ubicada perto da 

Microárea 4. 

 
O território foi dividido em VII microáreas, cada uma delas com o correspondente 

Agente Comunitário de Saúde (ACS). No território a maioria das ruas são 

pavimentadas. Ladeando as microáreas I, II, VI existe uma reserva florestal - 

apelidada de “Matinha”. Existe também uma área nas periferia de cariz rural, 

denominada por Fazenda”, sendo uma zona limítrofe da área de influência da 

ESF Boa Vista (SIAB, 2015). 

a. Número de famílias e de 

habitantes Número de Famílias= 

1091 Número de 

Habitantes=3884  

 

b. Nível de alfabetização 

- 7 a 14 anos na escola = 488 (97,8%) 

- 15 e mais alfabetizados = 2888 (96,95%) 
 

Quadro 24 Distribuição etária e por sexo dos habitantes do território da ESF Boa Vista 

Nº de 
Indivíduos 

< 1 1-4 5-6 7-9 10-14 15-19 20-39 40-49 50-59 >60 Total 

Masculino 26 128 58 86 179 186 607 240 200 206 1916 

Feminino 25 126 43 96 138 168 638 284 240 210 1968 

Total 51 254 101 182 317 354 1245 524 440 416 3884 

(FONTE: SIAB Março/2015) 
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Figura 1 Panorâmica do Território de atuação da ESF Boa Vista 

 

 

 (Fonte: Google Maps) 
 

 

Figura 2  Esquema do território de atuação ESF Boa Vista 

 

 (Fonte: Google Maps) 
 
 

Os últimos dados, a que tive acesso, o perfil ocupacional da população da área de 

abrangência tem significativas diferenças: 
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Quadro 11 Consolidado das Atividades Domiciliares das Famílias ESF Boa Vista 

 
Micro 

I 
Micro 

II 
Micro 

III 
Micro 

IV 
Micro 

V 
Micro 

VI 
Micro 

VII 

 

Total 

Nº de Ativ. Domiciliar 
Formal 

 

3 
 

3 
 

1 
 

4 
 

2 
 

9 
 

1 
 

23 

Nº Atividade 
Domiciliar Informal 

 

8 
 

10 
 

14 
 

15 
 

28 
 

11 
 

18 
 

104 

Manipulação produto 
Químico no domícilio 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 

Manipulação de 
produto de beleza no 
domicilio 

 
0 

 
0 

 
5 

 
2 

 
8 

 
3 

 
3 

 
21 

Manipulação de 
alimentos no domicilio 

 

3 
 

1 
 

2 
 

0 
 

0 
 

24 
 

5 
 

35 

Plantações no terreno 
para consumo próprio 

 

0 
 

28 
 

20 
 

0 
 

0 
 

24 
 

29 
 

101 

plantações no terreno 
para comercialização 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

2 
 

5 

Total 14 42 42 21 38 74 61 
 

 

Quando discriminado por Profissão, a distribuição é a seguinte: 
 

 

Quadro 25 Consolidado por Profissões do território ESF Boa Vista 

Manicure 11 Auxiliar da 
Limpeza 

31 

Cozinheira 12 Comerciante 32 

Balconista 13 Faxineira 34 

Pintor 13 Mecânico 34 

Caixa 17 Operador de 
Máquina 

40 

Atendente 20 Diarista 41 

Auxiliar 
Administrativo 

21 Doméstica 50 

Professor 22 Servente de 
Pedreiro 

51 

Recepcionista 23 Motorista 105 

Vendedor 28 Pedreiro 129 
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Excetuando-se a profissão de professor, o tipo de trabalho é na imensa maioria 

indiferenciado, tanto no comércio como nos serviços. 

 

d. Como vivem, de que vivem, como morrem 

Como Vivem: 

Segundo os dados do SIAB (2015), os tipos de construção dos domícilios da 

população do PSF Boa Vista são: 

- Tijolo/Adobe: 1084 famílias (99,36%) 

- Taipa Revestida: 6 famílias (0,55%) 

- Material Aproveitado: 1 (0,09%) 

- Não existe nenhum domicílio de Taipa revestida ou Madeira. 

(Fonte: SIAB Março/2015) 

 

Quanto às Condições da Moradia respeito a energia, água e saneamento: 

- Cobertura da energia eléctrica: 99,45% (1085 famílias) 

- Saneamento: 

- Rede de esgotos: 1082 famílias (99,18%) 

- Fossa: 6 famílias (0,82 %) 

 

- Abastecimento de Água: 

- Rede Pública: cobertura de 99,91% 

 

- Tratamento de água no domícilio: 

- Filtração: 91,48% 

- Fervura: 0,55% 

- Cloração: 0,27% 

- Sem tratamento: 7,70 % 

 

 

 

 

 

(Fonte: SIAB Março / 2015) 

 

O destino do lixo é realizado 100% por coleta pública do lixo, que é realizada 

diariamente exceto, sábados, domingos e feriados. 

 

A área da abrangência é conhecida pela existência de vários pontos de tráfico de 

drogas o que condiciona um problema de segurança pública. Existem poucas 
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estruturas no incentivo ao ócio e lazer (excetua-se uma biblioteca municipal, um 

campo de futebol, e em construção um polidesportivo). 

 

Muitos relatos, foram descritos de falta de segurança pública e consumo abusivo de 

álcool na área do território. 

 

Não existe, na secretaria Municipal de Saúde, a discriminação por área/setor das 

certidões de óbito. Neste sentido fiz um levantamento, caso a caso - do início 

deste ano: morreram 4 pessoas, todas do sexo feminino, com idades compreendidas 

entre os 53 e 59 anos: 3 de causas cardíacas (2 arritmia, 1 Insuficiência Cardíaca) e 

uma vítima de doença prolongada (catalogada de morte no domicílio). 

 

Portanto podemos suspeitar que são as causas cardiovasculares a principal causa de 

morte, muito semelhante com o resto do país, apesar dos escassos dados. Das 

mortes relatadas destaca a idade muito jovem e o fato de serem mulheres. 

 

A continuação, mencionarei as causas de óbito discriminadas por CID 10, para o 

Município de Araxá em 2014: 

 

Da análise salienta-se também que muitas das mortes são por doenças 

cardiovasculares e endócrinas, provavelmente prevenidas ou mitigadas pelo correto 

seguimento em ABS acompanhadas de mudanças apropriadas no estilo de vida. 

 

Relativamente às afecções digestivas devo mencionar que o rastreio de câncer 

coloretal leva-se a cabo com muita dificuldade, devido à falta de colaboração da 

população e a imensa dificuldade no acesso às colonoscopias. 
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Quadro 26 Quadro das causas de mortalidade distribuidas por CID em Araxá 

I. Doenças infecciosas e parasitárias 28 

II. Neoplasias 73 

III. Doenças do sangue e orgãos hematopoiéticos e transtornos 
imunitários 

4 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 40 

V. Transtornos Mentais e Comportamentais 15 

VI. Doenças do Sistema nervosa 33 

IX. Doenças do Sistema Circulatório 206 

X. Doenças do Sistema respiratório 105 

XI. Doenças do Sistema Digestivo 35 

XII. Doenças da pele e tecido subcutâneo 1 

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e tec conjuntivo 1 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 23 

XVI. Afecções originadas no período perinatal 13 

XVII. Malformações Congénitas 2 

XVIII. Sintomas, sinais, achados anormais exames clínicos e 
laboratoriais 

82 

XX. Causas externas de morbilidades e mortalidade 46 

Total 707 

(Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Epidemiológica) 
 
 

 
2. Recursos da Comunidade 

 

Foi realizado, em contexto de trabalho complementar, conjuntamente com o 

Supervisor do Programa Mais Médicos, uma estimativa rápida Participativa, com 

inquéritos quer aos Agentes Comunitários de Saúde quer a Informantes-Chave de 

cada uma das Microáreas. Os resultados sobre as estruturas existentes descrevem-

se a seguir: 

- 1 escola (Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva) 
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- 1 creche (Creche Aracely Pedrelina de Lima) 

- 2 casas de Sopa - cariz Filantrópico 

- 1 igreja católica 

- 1 centro espírita 

- 8 igrejas evangélicas 

- 1 campo de Futebol 

- 1 extensão da biblioteca Municipal 

- 1 Farmácia 

- Associação de Bairro para o Boa Vista e São Domingos 

- Ponto de atração: a Árvore do Óleo 

- “Programa Ginástica na Praça” - monitorizado por fisioterapeuta da prefeitura 

- 1 farmácia 

- Espaço Multiuso Público “Nilsa Santos” 
 
 

3. Unidade Básica de Saúde 
 
 

Localização 
 

A UNIOESTE, comporta 2 ESF (a Boa Vista e Alvorada) que partilham o 

espaço físico, cujo endereço é o seguinte: Avenida Professora Auxiliadora de Paiva, 

nº 255, muito perto do centro da cidade, como referido anteriormente. 

 

 

 

Figura 3 Instalações da ESF Boa Vista, Araxá 
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Instalações 
 

O edifício é um uma Unidade padronizada de Atenção Básica Tipo II que comporta 2 

equipes ESF (ESF Boa Vista e ESF Alvorada). A nível arquitetônico é composta 

por: 

- 5 consultórios para clínica médica: 

- 1 Consultório destinado ao atendimento de Pediatria 

- 3 consultórios para atendimento de clínica médica 

- 1 consultório destinado para ginecologia e obstetrícia 

- 1 consultório odontológico: está dividido em 4 repartições individuais e 1 sala 

com lavabo destinada a lavagem das mãos 

- 1 escovário 

- 1 sala de almoxarifado odontológico 

- 1 Sala de espera odontológica 

- 1 sala de observação com banheiro e capacidade para 3 leitos 

- 2 banheiro (masculino e feminino) com barras de segurança, lavabos e 

sanitário 

- 2 salas de espera para consultas médicas 

- 1 sala de reuniões e grupos de educação e promoção a saúde 

- 1 sala de recepção conjugada com sala de espera para pré-consultas 

- 1 sala administrativa de enfermagem 

- 1 Almoxarifado de Enfermagem 

- Sala de Curativos 

- Sala de Vacinação 

- Sala de lavagem e desinfecção de materiais 

- Depósito de Material de Limpeza 

- Rouparia 

- Copa 

- 2 Banheiro/vestiários de Funcionários 

- 1 Almoxarifado geral 

- 1 Sala de observação com banheiro anexo improvisada para atendimento de 

fisioterapia 

- 1 Abrigo reduzido de resíduos sólidos 

- 1 sala de Coleta / Sala de nebulização 
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Figura 4.  Esquema da UNIOESTE - ESF Boa Vista 

 

  
 

 

A área total e construída do terreno é de 570,50 m². 
 
 

Apesar da arquitetura padronizada, o espaço físico é acolhedor, dispondo de boa 

luminosidade (tanto natural como artificial), boa circulação do ar, e o espaço é 

amplio. Como apontamento, o fato do revestimento das paredes, tetos e pisos não 

serem laváveis pois são de material poroso, dificulta a completa higienização. 

 
Caraterização da ESF BOA VISTA (dados relevantes): 

 

- Missão: Sua saúde é o nosso maior compromisso. 

- Visão: Tornar Araxá referência em Saúde em Minas Gerais. 

- Programas da Instituição: 

- SISVAN 

- SISPRENATAL 

- SISMAMA 

- SISCOLO 

- Programa Viva Vida: Comitê de Investigação de Mortalidade Materna e 

Infantil 
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- Hanseníase e Tuberculose 
 
 

Políticas de Financiamento: 

- PAB fixo e PAB variável 

- Teto MAC (SISPRENATAL, SISVAN, SISCOLO) 

- FAEC (SISMAMA) 

- PAM (Plano Anual de Metas - CTA) 

- Ações de Vigilância em Saúde 

- Ações de Saúde do Trabalhador (CEREST) 
 
 

Horário de funcionamento: 
 
 

A Unidade funciona ininterruptamente das 7 às 17 horas (sem intervalo de 

almoço) sendo que os funcionários se organizam para acolher os utilizadores. 

 
5.1. Recursos Humanos UBS 

 
 

A ESF Boa Vista é dotada de: 

- 1 Médico (originário do “Programa Mais Médicos Para O Brasil”) 

- 1 Enfermeira / coordenadora técnica 

- 7 Agentes Comunitárias de Saúde (existe no presente 1 vaga em aberto) 

- 1 funcionária de Serviços Gerais 

- 1 Nutricionista em regime de 20 horas semanais 

- 1 Assistente Social em regime parcial 
 
 
 

O organograma interno é o seguinte: 
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Figura 5.  Organograma da equipa da ESF Boa Vista. 

 

 

Quadro 27 Lista de Pessoal da ESF Boa Vista. 

Categoria 
Profissional 

Nome Vínculo 
Empregatício 

Carga Horária 
Semanal 

Nutricionista Lilian Teixeira CLT 20 H 

Fisioterapeuta Juliana CLT 20 H 

ACS Beatriz Maria 
Oliveira 

CLT 40 H 

ACS Glícia Maria Pires 
Mariano 

CLT 40 H 

ACS Janete Aparecida 
de Melo 
Magalhães 

CLT 40 H 

ACS Kelly Cristina de 
Paiva 

CLT 40 H 

ACS Letícia Cristina 
Monteiro 

CLT 40 H 

ACS Sara Natalina de 
Oliveira 

CLT 40 H 

ACS Pendente de Concurso 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Silvania Fátima CLT 40 H 

Enfermeira / 
Coordenadora 

Eloá Alves dos 
Santos 

CLT 40 H 

Médico Miguel Ângelo da Bolseiro “Programa 32 + 8 H 
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Silva Pereira Mais Médicos para 

o Brasil” 

 
 
 

A UNIOESTE recebe apoio, de especialidades, atualmente estão 2 pediatras, 1 

ginecologista (para seguimento de grávidas), 1 Psiquiatra. 

 
5.2 Recursos Materiais: 

 
 

A Unidade cumpre os requisitos quanto à estrutura física e equipamentos, 

respeitando o padrão mínimo determinado pela Resolução SES/MG nº 2821 de 3 

Junho de 2011, conforme consta em relatório elaborado pela enfermeira 

coordenadora, no “Diagnóstico Administrativo/Situacional do Serviço de 

Enfermagem”, datado de 2014. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

A “Gravidez na Adolescência” é um problema de Saúde Pública Mundial, 

existindo em muitos países exemplos de programas exitosos. É um dos 

indicadores do grau de desenvolvimento (a baixa taxa de gravidezes). 

 

Aquando da minha chegada ao território, chamou a minha atenção de que os 

agentes sociais e a própria população considerava a gravidez na adolescência um 

problema (pelo menos de grande gravidade, que exija atenção imediata). A gravidez 

na adolescência, no território da ESF Boa Vista, é aceito como um fato e não como 

algo que poderá ser evitado (COELHO; PORTO, 2009). 

 

Portanto, a própria matriz do problema é de natureza “quaseestruturado”: 

complexo, com múltiplas causas, não sendo visto como problema por todos os 

agentes de saúde, pelo que as soluções apresentadas serão “situacionais”; só é 

possível identificar algumas variáveis; e os rasgos socioculturais são marcados. 

 

Enquadrando o problema: as gravidezes nas adolescências merecem campanhas 

dirigidas porque todas são gravidezes de Alto Risco. Eis os fatores que explicam o 

alto risco e a deletéria conjuntura sóciofamiliar (ALMEIDA, 2003; GRILLO et. al., 

2011): 

- A escassa maturidade física e psicológica da mãe, 

- Acompanhamento clínico tardio e deficitário  muitas adolescentes 

escondem a gravidez até estagios bem avançados, 

- maior prevalência de complicações maternofetais, maior 

prevalência de crescimento Intra Uterino retardado, maior 

prevalência de carências nutricionais... 

- A falta de informação e a procura de indução de abortos clandestinos, 

- o stress psicológico e familiar, 

- o abandono no núcleo familiar do “pai da criança”, 

- A perpetuação do ciclo de pobreza: as gravidezes na 

adolescência dãose predominantemente em classes mais 

desfavorecidas, e é frequente o abandono dos estudos destas mães; 

assim elas são incapazes de elevar a sua renda, mantendose na 
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dependência de terceiros. Para complicar mais o quadro, sabe se 

hoje que filhas de mães adolescentes têm maior tendência de elas 

mesmas se tornarem “mães solteiras”. 

 

Em resumo, as razões que levaram à elaboração desta intervenção “Viva a sua 

adolescência, sem a gravidez como consequência”, são: 

 - problema de elevada incidência na área de atuação da equipe de 

saúde da Família; 

 - problema passível de ser solucionado com ações preventivas e de 

educação, no âmbito dos cuidados primários; 

 - potencial para eliminar o risco de pobreza para algumas famílias 

(das adolescentes e seus filhos), numa área em que existem já muitos problemas 

sociais.  
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3 OBJETIVO 
 
Propor intervenções para o controle de gestações não planejadas entre 

adolescentes da área de abrangência de uma equipe de saúde da família.  

 
 

3.1 Objetivos Específicos: 
 

Delinear ações estratégicas e participativas para o controle de gestações não 

planejadas entre adolescentes; 

 

Identificar, na produção científica contemporânea, ações estratégicas para o 

enfrentamento desta realidade 
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4 CAMINHOS METODOLOGICOS 
 

O caminho metodológico utilizado foi o Planejamento Estratégico Situacional em 

Saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). A construção deste conteúdo parte da 

própria experiência do autor, de sua atuação junto a  ESF, e imersão do cotidiano 

vivido do cenário de intervenção. Logo, a situação problematizada é aquela definida 

como uma situação passível de transformação. Parte-se da problematização da 

prática cotidiana, da identificação e levantamento  de recursos potencializadores, 

estratégias de intervenção, para a transformação desta prática. 

 

Para apoiar o delineamento do projeto de intervenção  foi realizado levantamento da 

literatura atual sobre o tema. O levantamento da produção cientifica ocorreu de 

forma livre, em especial quanto ao período da publicação.  As seleções das 

produções científicas como pertinentes ao desenvolvimento do presente estudo 

ocorreram conforme crivo do autor, após leitura dos textos. As buscas se deram na 

Biblioteca Virtual em Saúde – Bireme 

 

Foi consultado dados do SIAB Secretaria Municipal de Saúde de Pratinha/MG. E, a 

Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva – NESCON para 

analise dos Trabalhos de Conclusão de Curso e dos módulos do Curso de 

Especialização em Atenção Básica e Saúde da Família - CEABSF, referentes ao 

tema. Também foram interpretadas as diretrizes ministeriais da Política Nacional de 

Atenção Básica – PNAB, que orientam a construção de uma prática inovadora para 

efetivação do SUS. 
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5 REVISÃO DA LITERATURA  
 

Apesar do atendimento universal em saúde, alguns grupos são evidenciados como 

áreas estratégicas para a atuação da equipe de saúde do ESF, destacam-se a 

eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão 

arterial, o controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a 

saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal, a promoção 

da saúde. Mediante esses aspectos, o ESF impõe um fortalecimento da atenção 

básica em saúde, incrementando sua capacidade resolutiva, para que seja possível 

resolver além dos 85% dos problemas de saúde da área de abrangência de 

atuação dessa equipe (BRASIL, 2012; FARIA et. al. 2009). 

 

De forma geral, o desafio da ESF está em implantar uma assistência à saúde 

diferenciada, ampliando os espaços de intervenção, buscando maior significação 

do cuidado em saúde para os indivíduos, famílias e comunidades envolvidos. 

Nesse sentido, ressaltam-se as possibilidades do trabalho de Enfermagem na 

Atenção Básica (BRASIL, 2012). 

 

Os maiores índices de fecundidade de adolescentes nos segmentos mais pobres 

da população. Esses pesquisadores salientaram, após apanhado bibliográfico, que 

das adolescentes brasileiras com renda familiar inferior a um salário mínimo e com 

idades entre 15 e 19 anos já era mãe (CUNHA, 2011; GRILLO, 2011). 

 

É no decorrer do pré-natal que a gestante se prepara tanto física como 

psicologicamente para o parto e a maternidade. Nesse sentido, a prestação de uma 

assistência pré-natal de qualidade é fundamental para assegurar que a gravidez 

transcorra sem intercorrência e termine com o nascimento de um bebê saudável, 

sem comprometimento da saúde da adolescente, em todos os seus aspectos. É, 

portanto, nesse período que são detectados possíveis eventos indesejáveis na 

gestação os quais podem ser controlados se diagnosticados a tempo (COELHO; 

PORTO, 2009; CUNHA, 2011; GRILLO, 2011). 
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A adolescente desperta para a sexualidade e, independente das influências sociais 

diretas ou indiretas, informações coerentes ou não, discurso libertador ou 

repressor, normalmente é no período da adolescência que ocorre a primeira 

relação sexual (ALMEIDA, 2003; CUNHA, 2011; GRILLO, 2011). 

  

A gravidez não planejada na adolescência acarreta alto índice de mortalidade 

proveniente de complicações durante a gestação e parto, consequência, muitas 

vezes, da imaturidade fisiológica de um corpo que está em desenvolvimento e 

concorre com as necessidades hormonais do feto em formação, além, das mortes 

advindas de complicações pela opção ao aborto (ALMEIDA, 2003; CUNHA, 2011; 

GRILLO, 2011). 

 

Frente a essa realidade, o presente estudo apresenta uma proposta de intervenção 

para o planejamento gestacional/familiar das adolescentes acompanhadas por uma 

equipe saúde da família. 
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6  PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

A correta implantação do PES (Planejamento Estratégico em Situacional), aplicado 

à Saúde, exige o correto levantamento e enquadramento dos problemas (FARÍA, 

2010). Assim os problemas devem ser enquadrados não só no aspeto 

técnicocientífico, mas também levar em conta as diferentes visões e valores de 

cada um dos intervenientes. 

 

Após o levantamento dos problemas, passou-se à priorização. Planificar é priorizar.  

Para este efeito, elaborou-se uma lista que recolheu quer os dados da ERP 

(estimativa rápida participativa), que realizei aos agentes comunitários de Saúde e 

a informantes-chave residentes no território, mas também alguns problemas 

especificamente clínicos, fruto da minha observação e reflexão sobre o meu 

trabalho diário enquanto médico da ESF Boa Vista. A maioria deles, são muito 

complexos, pelo que a sua resolução exige mais do que o esforço equipe de 

saúde, havendo a necessidade de envolver parceiros: Secretaria Municipal de 

saúde, instituições de saúde de elevada complexidade, parceiros sociais... 

 

Estes problemas ou situações foram abertamente discutidos em reuniões de 

equipe e definimos a prioiri, que o problema a trabalhar teria que obedecer a 4 

critérios:  

I) Que fosse muito importante e que a sua incidência fosse 

especialmente elevada no território de atuação da equipe. 

II) Que a equipe pudesse ser autónoma e capaz de o resolver 

eficazmente, sem a necessidade de dependência absoluta de outros 

agentes sociais 

III) A resolução do problema, pode erradicar ou prevenir pobreza 

IV) Os resultados desejados pudessem aparecer num pequeno espaço 

de tempo e que fossem objetivamente mensuráveis, por um 

indicador. 
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O seguinte quadro reflete a listagem dos problemas assim como o cumprimento 

dos critérios selecionados:  

Quadro 15 Lista dos problemas vivenciados na área de atuação da ESF Boa Vista, e a sua correlação com 

os Critérios de priorização definidos em equipe. S -Cumpre Critério N- Não cumpre critério. 

Problemas Critério 

I 

Critério 

II 

Critério 

III 

Critério 

IV 

Elevada prevalência de pessoas 

dependentes de álcool e drogas 

S N S N 

O sofrimento das mães de filhos 

dependentes de drogas 

S N N N 

Elevado uso de álcool como uso 

recreativo 

S N S N 

A elevada dependência e consumo 

de Benzodiazepinas (Rivotril) 

S N N N 

Agressividade por parte da população 

para com os profissionais de saúde. 

 

S N N S 

A inexistência de casos de tuberculose 

relatados, 

(subdiagnóstico/subnotificação)? 

N S S N 

A falta de opções terapêuticas 

disponibilizadas pela farmácia da 

Prefeitura. 

S N N N 

A falta de programas de lazer no 

território. 

N N N N 

A difícil articulação do sistema de 

referência e contrareferência. 

S N N N 

O difícil acesso a 

consultas/encaminhamento para 

especialidades. 

S N N N 

A perda sistemática dos requerimentos 

de consultas de especialidades 

S N N N 
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A enorme quantidade de usuários 

portadores de dor crónica, sem 

acompanhamento clínico e 

farmacológico adequado. 

S N N N 

A polifarmácia – excesso de 

medicamentos com provável 

iatrogenia. 

S N N N 

A dificuldades no cumprimento dos 

planos terapêuticos (farmacológicos e 

não farmacológicos)  

S S S N 

A solidão dos idosos, com escasso 

apoio sóciofamiliar 

S N S N 

A elevada mortalidade por causas 

cardio-vasculares. 

S N S N 

O desconhecimento da população 

sobre o seu risco cardiovascular. 

S S S N 

O clima de insegurança no território. S N S N 

A dificuldade na desabituação 

tabágica. 

S N N S 

Os conflitos resultantes na 

Organização do programa Bolsa-

Família – com repercussão na equipe 

de trabalho 

S N N N 

A elevada incidência de grávidas 

adolescentes. 

S S S S 

 

Após a discussão, em equipe, observamos que o problema que cumpria os quatro 

critérios era: a elevada incidência da gravidez entre adolescentes no território. 

 

No sentido de ilustrar a magnitude do problema, foi elaborada uma base de dados 

interna, em folha Exel, tendo em consideração as grávidas que se inscreveram nos 

SISPRENATAL, na área da ESF Boa Vista, no período compreendido entre 
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dezembro de 2013 e Dezembro de 2014. Uma análise sumária dos dados foi 

explícita: 34% do total das grávidas registradas no território tinham 19 anos ou 

menos. Cumpria critério I.  

 

Os especialistas a apontam o foco para campanhas educativas próximas aos 

adolescentes, conjuntamente com a distribuição de métodos anticonceptivos . 

Portanto a equipe de cuidados primários poderá desempenhar um papel primordial. 

(YAZLLE, 2009).  Cumpre critério II. 

 

Segundo Yazlle (2009) a gravidez na adolescência é apontada como uma das 

causas para abandono escolar, e, por conseguinte perpetuação do ciclo de 

pobreza.  Cumpre critério III.  Sendo um dado muito objetivo e fácil de recolher 

junto do SiSPRENATAL, cumpre o critério IV.  De seguida, proceder-se-à 

problematização da “Gravidez na Adolescência” de acordo com momentos do 

processo de planejamento do PES (FARIA et.al., 2010) 

 

Momento Explicativo: A Gravidez na Adolescência é um problema importante na  

Saúde  Pública  assim  como  na Saúde Sexual e Reprodutiva. Esta gravidez quase 

sempre classificada de “Alto Risco”,  merece atenção pelos elevados custos 

sociais, familiares e de saúde física. Importa referir que nem toda a gente 

compreende a “Gravidez na Adolescência” como um problema, sobretudo muitas 

adolescentes, pelo que uma visão unificada do problema não existe. Mais, 

acrescentamse variáveis sócioculturais não inteiramente compreendidas. 

 

Pontos Fundamentais:  

1  Entender a extensão do problema na área de atuação da ESF Boa Vista, 

acedendo ao aos registos passados e elaborar uma base de dados 

2 Retratar sócioculturalmente estas “grávidas” com os dados disponíveis 

3 Identificar a população em risco 

  4  Avaliar o acesso e a disponibilidade de métodos anticoncecionais à 

população em risco (adolescentes). 

             5 Recolher opiniões dos agentes locais de saúde sobre o problema e as 

suas soluções. 
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Momento Normativo: Se entendermos este problema como fundamentalmente 

sociocultural, e passível de mudança através Educação, chegámos à conclusão de 

que adolescentes bem informados terão predisposição para evitar a gravidez.  

 

Pontos Fundamentais: 

1 Obter o apoio dos pais, Escolas, e Secretaria 

Municipal de Saúde 

2 Discutir e implementar uma campanha informativa 

  3 Avaliar condições para implementar e promover uma consulta de 

planejamento familiar adequada aos adolescentes. 

 

Momento Estratégico: A discussão dos temas anteriores em equipe deverá ser 

capaz de gerar uma estratégia comum para abordar o problema de acordo com os 

recursos humanos e materiais disponíveis. 

Ponto Fundamental: 

1  Criar engajamento entre os atores sociais e mobilização 

social/comunitária 

 

Momento TácticoOperacional: Em todas as estratégias bem sucedidas, a 

implantação determina os resultados esperados: diminuição da incidência da 

“gravidez na adolescência” na área do território da ESF Boa Vista. 

 

Ponto Fundamental: 

1 Efetivar a implantação do plano delineado. 

 

Na construção do referencial teórico será aumentado o nível de detalhe da base de 

dados interna, para permitir um retrato socioeconômico das adolescentes grávidas. 

Também será realizado uma consulta às seguintes bases de dados: Scielo, 

Biblioteca Nescon, National Guidelines Clearinghouse. 

 

Nesta pesquisa irá ser realizada a pesquisa pelos seguintes descritores (DECS):  

gravidez, gravidez na adolescência, gravidez não planejada, gravidez não desejada. 
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Assim a proposta de intervenção na área materializou-se tendo duas componentes: 

uma campanha educativa interventiva e o apoio de serviços clínico diferenciados. A 

nossa proposta foi denominada: “Viva a sua adolescência, sem a gravidez como 

consequência”. 

 

A proposta de intervenção da equipe da ESF Boa Vista, “Viva a sua Adolescência, 

sem a gravidez como consequência”, é uma proposta amplia que contempla não só 

ações educativas, mas também ofertas de serviços de saúde adequadas e dirigidas 

ao público-alvo: adolescentes. O objetivo de equipe é alcançar a maioria dos 

adolescentes que residem no território quer os que atendem e os que não atendem 

à escola. A presente proposta passa não só pelas campanhas educacionais (dentro 

da escola e na nas instalações da ESF), mas também como a adaptação da 

consulta de planejamento familiar aos adolescentes. A seguir detalham-se os nós-

críticos e as estratégias da intervenção, no seguinte quadro. 

 

Quadro 16 – Operações sobre os “nós críticos” relacionados com o problema ''Gravidez na Adolescência”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Boa Vista, em Araxá, Minas Gerais 

Nó-Crítico Estratégias Resultados Esperados 

1) Sensibilizar os 
pais de 
adolescentes 
para o problema. 

- Realizar sessões 
informativas nas 
Reuniões de Pais da 
escola. 
 

- Aumentar o alerta para o 
problema entre os progenitores; 
- obter o apoio dos progenitores 
para a intervenção. 

2) Aumentar o 
nível de 
informação e 
educacional da 
população-alvo. 
 

- Fazer ações formativas 
nas escolas e nas 
instalações da ESF,  
 

- Aumentar o conhecimento dos 
adolescentes sobre a gravidez e 
as suas consequências, os 
anticonceptivos e a consulta de 
planejamento familiar 

3) Garantir o fácil 
acesso a métodos 
anticonceptivos. 

- Criar postos/lugares de 

distribuição de métodos 

barreira. 

- Divulgar entre a 
população-alvo a criação 
da consulta de 
planejamento familiar. 

- Permitir o fácil acesso aos 
anticonceptivos 

4) Estruturar e 
adequar a oferta 
de serviços de 
saúde aos 
adolescentes 

- Elaborar horários e 

conteúdo das consultas 

de planejamento familiar, 

adequados à população 

- Aumentar a adesão às consultas 
de planejamento familiar. 
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adolescente. 

5) Promover 
espaços para 
esclarecimento 
de dúvidas. 

- Criar email para 

esclarecimento de 

dúvidas e outra rede 

social. 

- Elaborar ações 

formativas específicas 

para adolescentes que 

não atendem à escola. 

- Garantir o conhecimento e o 
acesso a informação confiável, 
para o esclarecimento de dúvidas 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A campanha idealização da presente intervenção “Viva a sua adolescência, sem a 

gravidez como consequência” foi elaborada num  esforço de equipe usando as 

ferramentas metodológicas que foram apresentadas ao longo do curso de 

especialização em Medicina de Família.       

 

Foi extraordinariamente importante para a equipe aprender os conceitos da Análise 

situacional, e Planejamento estratégico, para poder definir prioridades e dirigir os 

esforços do nosso trabalho de maneira mais eficaz.  

 

Também a elaboração do roteiro, foi determinantes para o conhecimento do território 

da área da ESF Boa Vista, Araxá. Assim a presente campanha educacional e de 

intervenção, é algo factível de ser realizado, uma vez que um dos critérios que 

propusemos era precisamente o da independência/autonomia da equipa, para a sua 

solução. 

 

Resolver o problema da “gravidez na adolescência” é complexo, dado a extensão do 

mesmo na nossa área de atuação, mas passível de resolução ou pelo menos de 

minimizá-lo. É muito importante neste contexto adequar as estratégias à população-

alvo. Neste contexto foi importante a proposta inicial de informar os pais dos 

adolescentes (uma vez que o problema tem muitas ramificações e nuances 

socioculturais), assim como o uso do email e adaptação do horário das consultas de 

planejamento familiar. 
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