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RESUMO 

O presente trabalho aborda sobre a matéria da gravidez precoce na adolescência no município 
de Flores do Piauí (PI), sobre o papel do Assistente Social perante a essa demanda e a 
relevância de se desenvolver ações de prevenção e facilitadoras de conhecimentos preventivos 
dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS) e Escolas. E após detectada essa situação problema 
dentro da realidade do referido município foi criado o Plano Operacional com o objetivo de  
amenizar esse crescimento de gravidez precoce que vem se expandindo cada vez mais. Plano 
esse que será desenvolvido dentro da UBS e das Escolas com o propósito de sensibilizar o 
maior número de adolescentes à prevenção buscando assim um melhor resultado e mais 
impactos positivos para a vida dessas adolescentes supracitadas. O trabalho foi desenvolvido 
através da observação dentro da UBS, análise das fichas e cadastros onde constam os dados 
sobre as adolescentes e depoimentos das mesmas, coletados através de rodas de conversa. 
Onde os resultados nos mostra que a gravidez precoce pode trazer algumas consequências à 
vida dessas jovens, o que nos leva a concluir, portanto, que essa idade precisa de uma atenção 
especial e de propostas que visem à redução do número de adolescentes gestantes.  
 

Palavras – chave: Gravidez Precoce. Assistente Social. Prevenção. 

 

ABSTRACT 

This paper deals with early adolescence in the city of Flores do Piauí (PI), about the role of the 
Social Worker in the face of this demand and the importance of developing prevention actions 
and facilitating preventive knowledge within the Basic Unit (UBS) and Schools. And after 
detecting this problem situation within the reality of said municipality, the Operational Plan was 
created with the purpose of softening this growth of precocious pregnancy that has been 
expanding more and more. This plan will be developed within UBS and the Schools with the 
purpose of raising the awareness of the greater number of adolescents to prevention, thus 
seeking a better result and more positive impacts for the lives of these adolescents. The work 
was developed through the observation within the UBS, analysis of the records and registers that 
contain the data about the adolescents and their testimonies, collected through talk wheels. 
Where results show that early pregnancy can bring some consequences to the lives of these 
young women, which leads us to conclude, therefore, that this age needs special attention and 
proposals aimed at reducing the number of 

Keywords: Early Pregnancy. Social Worker. Prevention. 
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INTRODUÇÃO 
 
ANÁLISE DE SITUAÇÕES PROBLEMAS DO TERRITÓRIO 
 
 

Conhecendo a importância do Sistema Único de Saúde – SUS, das Políticas Públicas no 

Brasil, sobre a relevância do profissional de saúde na vida de cada usuário, como também a 

importância de se conhecer o local de trabalho e ter essa interação com a Instituição em que são 

desenvolvidas as estratégias de ação, o grande papel das UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) 

em nossa sociedade, a sua estrutura e sua forma de funcionamento e a partir deste 

conhecimento poder perceber, de fato, qual demanda está necessitando de uma intervenção 

com mais iminência. 

 

A Atenção Básica funciona da seguinte forma: caracteriza-se por um conjunto de ações 

de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades. E partindo desse conceito pode-se afirmar a importância da integralidade da cada 

equipe que compõe o quadro da Atenção Básica e dos demais níveis da atenção à saúde para 

que se possa desenvolver um trabalho diferenciado e também para que a real necessidade do 

indivíduo ou do grupo não passe despercebida e seja verdadeiramente assistida pelos 

profissionais em sua devida competência. 

 

E observando e analisando o dia a dia na Unidade Básica de Saúde e a sua progressiva 

demanda foi constatado o crescimento do número de adolescentes gestantes no Município de 

Flores do Piauí (PI), dado esse que tem se mostrado crescente não só no referido município, 

mas também vem atingindo todo país. O que nos mostra que essa faixa etária está solicitando 

medidas e ações interventivas em caráter de urgência, pois se sabe que é durante essa idade 

que muitas transformações acontecem na vida de cada uma dessas adolescentes, como: 

mudanças no corpo e hormonal, nova maneira de compreender a realidade a sua volta, fase de 

amadurecimento, transição da infância para a fase adulta, entre outros aspectos. 

 

Por isso, é interessante também que seja feito um levantamento de dados para saber ao 

certo o porquê desse crescente quadro. Saber se são necessárias mais atividades informativas, 

se faltam informações e orientações, se necessitam de mais acompanhamento, se é necessário 

aumentar o número de visitas e campanhas educativas expondo os riscos à saúde (como a 

vulnerabilidade em relação às DST’s e os riscos de um parto), enfim, conhecer o que de fato 

vem contribuindo para esse gradativo aspecto e poder intervir da forma mais rápida possível. 
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PLANO OPERATIVO 

PLANILHA DE INTERVENÇÃO 

 
 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

 
 
 

OBJETIVOS 

 
 

METAS/ PRAZOS 

 
 

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS E 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
 
RESPON
SÁVEIS 

 
 

O Crescente Número 
de Adolescentes 

Gestantes No 
Município De Flores 

Do Piauí. 

 
 

Prevenir a Gravidez 
Precoce Construindo 

Propostas Que 
Proporcionem A 

Melhoria Da Qualidade 
De Vida Para As 
Adolescentes. 

 

 
 

Sensibilizar O Maior 
Número De 

Adolescentes À 
Prevenção. 

 
Trabalhar Com Grupos 

De Adolescentes De 
Forma Continuada na 
UBS e no Território, 

em especial nas 
Escolas. 

. 

 
Campanhas de Sensibilização à 

Prevenção; 
 

Realizar Palestras de Orientação 
na UBS’ e no Território (Escolas e 

Praças);  
 

Distribuição de Preservativos; 
 

Formar Grupos Educativos Para 
Adolescentes Na UBS e no 
Território com as Seguintes 
Ações: Rodas de Conversa; 

Distribuição de Panfletos; Debates 
e etc.  

 
Visando a Redução do Número de 

Adolescentes Gestantes, 
Adolescentes Mais Imponderadas 

Sobre os Temas Saúde e 
Sexualidade e Mais Qualidade de 

Vida à Essa Faixa Etária. 

 
 

NASF e 
ESF 

 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo e exploratória realizada através da observação 

dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS), e análise das fichas preenchidas pelos profissionais 

(NASF e ESF) e dos cadastros onde constam os dados sobre as adolescentes(que já procuram 

atendimento na UBS e também das que não procuram) e dos depoimentos das mesmas. 

 

Inicialmente foi realizada uma reunião com todos os profissionais para expor o projeto e 

solicitar o apoio da equipe no NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e ESF (Estratégia de 

Saúde da Família), em especial dos ACS’s, para a disponibilização dos dados necessários à 

realização da pesquisa a ser desenvolvida.Logo após, foi realizada uma roda de conversa com 

as adolescentes que já frequentavam a UBS e com as demais (que ainda não procuram a UBS) 

que foram encontradas nas escolas. 

 

A escolha desse público alvo, de faixa etária entre 12 e 18 anos, se justificapelo fato de 

se constituir uma fase que apresenta legítimo interesse pela vida sexual. 
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A ATENÇÃO BÁSICA E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO MUNICÍPIO DE FLORES 
DO PIAUÍ – PI 
 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia 

das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

 

Os serviços de saúde são fragmentados e estruturados por níveis de atenção dos mais 

simples aos mais complexos. Essas categorias buscam oferecer, restaurar e conservar a saúde 

dos indivíduos, por isso deve oferecer uma resposta às necessidades e às solicitações das 

comunidades. 

 

O nível Primário no município de Flores do Piauí conta com a Unidade Básica de Saúde, 

o conhecido posto de saúde, executa o papel de desenvolver os serviços direcionados tanto à 

prevenção de doenças como à preservação do bem-estar dos seus usuários. Essa equipe de 

profissionais atua não apenas dentro das unidades básicas, como também ampliam seus 

serviços para os demais espaços da comunidade (como escolas e praças públicas), e fazem 

visitas domiciliares às famílias. Além de programas de caráter educativo voltados para a higiene 

pessoal, para a conservação de hábitos saudáveis e as campanhas para atrair adolescentes. Em 

relação aos profissionais de saúde, possui 02 Equipes de Saúde da Família (ESF), com 

Dentistas, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos e Agentes Comunitários de Saúde. 

Há ainda os profissionais do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) Médico, Enfermeiro, 

Nutricionista, Fisioterapeuta, e Assistente Social (profissional mais recente na equipe) que 

contribuem de maneira eficaz na prevenção à saúde da comunidade.  

 
 
SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE 
 

Já é de conhecimento amplo que saúde não se resume apenas à ausência de doenças, 

mas se caracteriza como bem estar físico mental e social e a efetivação de direitos, ou seja, 

cada cidadão tem o direito mínimo à satisfação das suas necessidades básicas. 

 

 A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social 

brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS em dezembro de 1993, como política social pública, a Assistência 

Social inicia seu trânsito para um campo novo: o campo dos direitos, da universalização dos 

acessos e da responsabilidade estatal.  

De acordo com o artigo primeiro da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), “a assistência 

social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, 
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que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e 

da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. 

 

A partir do momento que a profissão passa a ser regulamentada esta tem que trabalhar 

de forma diferenciada. Pode-se afirmar que a LOAS trouxe um grande avanço para a profissão, 

uma vez que determina que esta seja organizada, composta pelo poder público na medida em 

que é dever do Estado e que o acesso seja universalizado, posto que é direito de todo cidadão 

que dela necessite. Esta cria uma nova matriz para a política de Assistência Social, inserindo-a 

no sistema do bem-estar social brasileiro concebido como campo da Seguridade Social, 

configurando o tripé da Seguridade juntamente com a Saúde e a Previdência Social. Nesse 

sentido a Política Publica de Assistência Social marca sua especificidade no campo das políticas 

sociais, pois configura responsabilidades de Estado próprias a serem asseguradas aos cidadãos 

brasileiros. 

“Marcada pelo caráter civilizatório presente na consagração de direitos 
sociais, a LOAS exige que as provisões assistenciais sejam 
prioritariamente pensadas no âmbito das garantias de cidadania sob 
vigilância do Estado, cabendo a este a universalização da cobertura e a 
garantia de direitos e acesso para serviços, programas e projetos sob 
sua responsabilidade” (SUAS, 2004, p. 2).  

As tendências do Serviço Social na saúde contêm determinações que não estão apenas 

relacionadas à definição e priorização do que fazer. Antes de tudo, coloca-se como desafio aos 

assistentes sociais como desvencilhar do que é feito atualmente, a partir da priorização das 

requisições institucionais, em favor do que é necessário fazer, a partir da priorização das 

demandas dos usuários. É por fim, o assistente social prioriza as reais demandas dos usuários, 

nem sempre aparentes, que tem contribuição significativa na concretização do SUS. 

(VASCONCELOS, 2010) 

 

O SERVIÇO SOCIAL NO NASF 

Criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 

básica, bem como sua resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir para a integralidade do 

cuidado aos usuários do SUS. (BRASIL, 2009) 

A área estratégica do Serviço Social constrói-se no espaço do território, onde se 

encontram a comunidade, as famílias, os indivíduos, bem como seus equipamentos sociais 

públicos e privados, as representações do poder local e uma infinidade de redes que fazem 

daquele território um espaço vivo e dinâmico. As práticas do Serviço Social no campo da ESF 

possibilitam aos profissionais a definição de suas competências, compreendendo-as como parte 

de conjunto de práticas e saberes mais amplos que se complementam na interlocução e na 
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vivência cotidiana com a população e com as diversas categorias profissionais, para a efetivação 

de um modelo de atuação promotor de saúde e cidadania. 

O dia-a-dia das equipes do ESF e NASF é dedicado principalmente às atividades de 

atendimento por demanda espontânea, mas também são realizadas mensalmente algumas 

atividades, ações e programas em grupo (grupo de diabéticos e hipertensos), reuniões mensais 

com gestantes com atenção multiprofissional além do pré-natal, exame de “prevenção” do 

câncer de mama e ginecológico, alguns programas de saúde bucal e grupos de orientação ao 

adolescente. 

 

OS ADOLESCENTES, SEU COMPORTAMENTO SEXUAL E SEUS DIREITOS NA SAÚDE. 
 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera-se criança a 

pessoa até 12 (doze anos) de idade incompleta, e adolescente aquela entre 12 (doze) e 18 

(dezoito) anos de idade. Sabe-se que esse período é uma das fases mais difíceis a qual passa o 

ser humano, caracterizada por alterações em diversos níveis (físico, mental e social), pois é o 

momento da transição entre infância e a fase adulta. E é nesse período de transição que muitas 

mudanças ocorrem como, por exemplo, mudanças no corpo, conflitos familiares, desinteresse 

pelos estudos, autoestima baixa, fase de rebeldia, influência negativa através do ciclo de 

amizade, fase de imaturidade, interesse pela vida sexual, na maioria das vezes sem a devida 

orientação, entre outras, ou seja, levando em conta tais características, compreenderemos como 

a gestação pode ser um evento difícil na vida da adolescente que, com certeza, precisa de ajuda 

para superar tais dificuldades (GODINHO, R.A.; SCHELP, J.R.B.; PARADA, C.M.G.L.; 

BERTONCELLO, N.M.F; 2000).  

 

Além disso, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei nº 9.263 de 

1996, art. 227 se refere ao amparo à criança e o adolescente da seguinte maneira:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta propriedade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

A Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 

e em seu art. 2 assegura que: 

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E é dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
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assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para 
a sua promoção, proteção e recuperação. 

 

A Lei 8.060/90 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências e em ser art. 4 afirma que: 

 É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 

E por isso tem todo direito de fazer parte dos programas e projetos ofertados pela Saúde 

em todos os níveis de complexidade e em especial nas Escolas e na Atenção Básica que é onde 

se trabalha a prevenção. Portanto é necessário que sejam planejados e desenvolvidos grupos de 

jovens, rodas de conversa (Tema Comportamento Sexual), distribuição de panfletos, trabalhos 

de orientação, encaminhamentos, palestras com temas sobre sexualidade, sobre gravidez 

precoce, métodos contraceptivos, sobre consequências de uma gravidez indesejada, doenças 

sexualmente transmissíveis, informações sobre planejamento reprodutivo individual, inclusão nos 

demais programas e projetos da proteção social básica e oficinas específicas a essa faixa etária, 

entre outros, levando em consideração que nessa idade começa a despertar a curiosidade e o 

interesse sexual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

De acordo com a pesquisa realizada pode-se observar que o início da vida sexual ativa 

está sendo cada vez mais cedo entre as meninas, o que coloca em risco muitas adolescentes, 

pois a maioria não tem a devida orientação sobre como agir diante dessa realidade, não sabe 

qual método contraceptivo é mais compatível com seu corpo e com sua idade, não sabe fazer a 

devida prevenção contra gravidez e DST’s (Doenças Sexualmente Transmissíveis), não tem 

maturidade suficiente para conversar com a família, não tem coragem de procurarem o médico 

para falarem sobre o assunto, entre outros aspectos. 

Da amostragem utilizada 99% das garotas “confessam” que realmente começaram a 

atividade sexual de forma prematura, 7% afirmam que usam preservativo (camisinha) com o 

intuito de prevenir gravidez e DST’s, 20% relatam o uso de pílulas anticoncepcionais para evitar 

apenas gravidez, 73% disseram que usam apenas contraceptivo de urgência (pílula do dia 

seguinte) também para evitarem apenas gravidez, 71,5% apresentam baixo rendimento escolar, 

89% consomem bebidas alcoólicas, 93% dizem não ter uma relação de intimidade com os pais, 

78,6% afirmamque perderam a virgindade por pressão do companheiro e 100% afirmam que 

nunca procuraram um médico da área (ginecologista) por vergonha.  
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Depoimento 1: 

“Eu confesso que realmente comecei minha vida sexual muito cedo, pois hoje ainda tenho 17 

anos de idade e na época tinha apenas 14. Realmente não sabia exatamente o que estava 

fazendo, não sabia e ainda não sei qual a melhor forma de prevenção. Tenho vergonha de 

procurar um ginecologista e também não coragem de falar com meus pais a respeito. E ainda 

afirmo que na época eu fiz a primeira vez pra poder satisfazer meu namorado que há bastante 

tempo me pedia para ter relação sexual.” 

 

Depoimento 2: 

“Eu também comecei muito cedo. Comecei aos 13. As vezes me arrependo, as vezes não. Só 

sei que durante esses 3 anos que se passaram aprendi muita coisa, mas sei que ainda tenho 

muito o que aprender, pois é sempre bom a gente procurar um profissional para nos orientar e 

nos dizer, por exemplo, qual melhor anticoncepcional para cada tipo de pessoa. Enfim, também 

posso dizer que isso atrapalhou um pouco os meus estudos, o que fez com que minhas notas 

caíssem.” 

 

Depoimento 3: 

“Já no meu caso posso até ter começado cedo, mas posso dizer que o fato de fazer uso de 

bebida alcoólica contribui muito, pois lembro que sempre que eu saia e bebia eu ficava menos 

tímida e isso me fez começar prematuramente.” 

 

Os resultados do estudo realizado apontam várias justificativas para o início cada vez 

mais cedo da vida sexual entre as meninas e mostram também que pode interferir de forma 

negativa em alguns aspectos, pois se pode observar que a maioria apresenta rendimento escolar 

abaixo da média, não se previne da melhor forma ou não se previne de forma alguma, que elas 

mesmas têm consciência de que tiveram a primeira relação sexual ainda muito jovens, observa-

se também a falta de conversa sobre o tema com os familiares, que sofrem pressão dos 

companheiros, que não procuram os profissionais para pedirem orientação por vergonha e um 

dos achados mais relevante foi que já tiveram contato com o álcool mesmo com pouca idade. O 

que de fato nos prova que é preciso realizar trabalhos voltados a essa faixa etária de forma 

continuada, ou seja, sempre desenvolver atividades com esse público para que se possa reduzir 

o número de adolescentes gestantes. 

 

CONCLUSÃO 

Levando em consideração que a fase da adolescência é um período muito conturbado e 

muito difícil de ser superado e também o crescente número de adolescentes gestantes no 

município de Flores do Piauí, destaca-se a importância do profissional de Serviço Social em 

desenvolver atividades relacionadas à prevenção da gravidez precoce, pois as jovens dessa 
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idade apresentam manifestações de legítimo interesse em relação à sexualidade e não podem 

ser impedidas de receberem informações que as permitam entender sobre os assuntos 

relacionados a essa área, saber das consequências que correm ou até mesmo saber encarar tal 

situação com mais segurança de forma harmoniosa e saudável. 

Por isso é fundamental que a Equipe de Saúde da Família tenha um olhar diferenciado 

em atendimento aos adolescentes para que possa fazer a devida promoção da saúde. Em 

primeiro lugar é primordial faze-los se sentirem parte integrante do processo, ou seja, eles 

precisam se identificar, se sentirem incluídos e precisam sentir o vínculo com a equipe.  E ainda 

realizar Acompanhamento em Grupo e Individual, Visita Domiciliar, Busca Ativa, Reuniões, 

Dinâmicas de Grupo, Rodas de Conversa, Terapia em Grupo, Escuta Qualificada, Projeto 

Terapêutico Singular, Campanhas Informativas, Panfletagem, entre outros, para que eles sempre 

saibam das consequências que a gravidez na adolescência pode causar, para que possam 

perceber a importância da prevenção principalmente por causa de doenças sexualmente 

transmissíveis através do desenvolvimento do Plano Operativo. 

Portanto espera-se como impactos positivos através do referido Plano: a redução do 

número de adolescentes gestantes, sensibilização do maior número destas sobre a importância 

do cuidado com a saúde, com o corpo e com a prevenção, principalmente durante essa faixa 

etária, estimular o interesse dessas jovens a procurarem a unidade de saúde mesmo que ainda 

não tenham iniciado a sua vida sexual justamente para que adquiram o devido conhecimento 

sobre as consequências de uma gravidez precoce. Além de mostrar que dentro da UBS existe 

atendimento adequado para esse público alvo sendo de suma importância que façam parte dos 

grupos educativos para jovens e participem sempre das campanhas preventivas, assim como 

também formem grupos de ajuda mútua entre as próprias adolescentes onde uma possa ajudar 

a outra a ter uma fase de adolescência mais saudável com mais qualidade de vida. 
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