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RESUMO 
 
Introdução: A gravidez na adolescência é um assunto bastante debatido em todo o 
mundo, devido aos altos índices de gestação não planejada nesta fase da vida e suas 
consequências. Índices preocupantes foram vistos na comunidade atendida pela UBS 
Felicia Guerra Antunes em Curimata-Pi ao verificar numerosas gestantes menores de 
15 anos. Objetivo: Elaborar ações estratégicas para reduzir o número de 
adolescentes gestantes cadastradas na Unidade Básica de Saúde Felícia Guerra 
Antunes, no município de Curimatá-Pi. Métodos: elaborado plano operativo com 
ações para reverter a problematica de gravidez em menores de 15 anos de idade. 
Conclusão: O estudo demonstrou a necessidade de maior conhecimento sobre os 
dados epidemiológicos da comunidade, para obtenção de planejamento e intervenção 
em saúde, não só dos gestores municipais, como também das equipes de saúde. 
 
Palavras chave:  Gravidez na adolescência, Educação em saúde, Equipe de saúde. 
 

MULTIDISCIPLINARY INTERVENTION FOR THE REDUCTION OF 
GESTATION INDICES IN ADOLESCENCE: A SOCIAL CHALLENGE 

  

ABSTRACT 
 

Introduction: Adolescent pregnancy is a hotly debated issue across the world due to 
the high rates of unplanned pregnancy at this stage of life and its consequences. 
Concern was expressed in the community attended by the UBS Felicia Guerra Antunes 
in Curimata-Pi when verifying numerous pregnant women under 15 years of age. 
Objective: To elaborate strategic actions to reduce the number of pregnant 
adolescents enrolled in the Felícia Guerra Antunes Basic Health Unit, in the 
municipality of Curimatá-Pi. Methods: elaborated an operative plan with actions to 
revert the problematic of pregnancy in minors of 15 years of age. Conclusion: The 
study demonstrated the need for greater knowledge about the epidemiological data of 
the community, in order to obtain planning and intervention in health, not only of the 
municipal managers, but also of the health teams. 
 
Keywords: Adolescence pregnancy, Health education, Health team. 
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INTRODUÇÃO 

Curimatá é uma cidade com cerca de 12.000 habitantes, situado no extremo sul 

do Piauí, a 780 km de distância da capital Teresina. Em relação à economia, Curimatá 

sobrevive da agricultura e do comércio, a primeira, vem sendo há anos prejudicada por 

longos períodos de estiagem e a segunda prejudicada por recorrentes assaltos à 

agência do Banco do Brasil, único banco da microrregião. A cidade possui 59 anos de 

emancipação política. Nos últimos 10 anos vem passando por grave instabilidade 

política, decorrente de cassações e afastamentos de prefeitos. Atualmente o prefeito 

segue para seu terceiro mandato com a proposta de usar sua experiência para trazer 

melhorias para o povo. 

Ao se tratar de Saúde, a cidade possui um Hospital Estadual de pequeno porte, 

sendo referência para cerca de 5 cidades vizinhas, por possuir aparelho de raio X, 

material cirúrgico (realização de parto cesáreo e pequenas cirurgias), além de 

atendimento de urgência e leitos para internação, uma Unidade Básica do Serviço de 

Atendimento Móvel de urgência (SAMU), na qual possui 2 ambulâncias. Quanto a 

Atenção Básica, possuímos 6 UBS,s, sendo 4 localizadas na zona urbana e 2 na zona 

rural, tendo mais duas unidades em construção. São 5 equipes de saúde, onde 2 

equipes estão na UBS do centro da cidade e também fazem atendimento nas duas da 

zona rural. No ano de 2013, o município aderiu o programa Mais Médicos, possuindo 

um médico cubano. 

O maior problema quanto a Atenção Básica, é que a cidade possui vários 

povoados, onde a maioria fica distante da cidade, possuindo difícil acesso às 

Unidades de Atenção Básica, já que possuímos apenas duas unidades na zona rural. 

O município há alguns anos sofria pela pouca oferta de médicos, e os que 

trabalhavam na cidade, na sua maioria eram de outra região. Atualmente a cidade não 

passa mais por esse problema, ao todo são cerca de 12 médicos trabalhando na 

cidade. 

Em relação à área física da UBS Felícia Guerra Antunes, é relativamente nova, 

possui 1 consultório médico (maca, ar condicionado, mesa, pia), 1 consultório de 

dentista ( cadeira de dentista em boas condições e material para restauração, limpeza 

e outros procedimentos em boa quantidade, ar condicionado), 1 consultório de 

enfermagem (mesa, maca, ar condicionado, pia), 1 sala para atendimento psicológico/ 

nutricionista, 1 sala de estabilização/ pequenos procedimentos, 1 copa, 1 sala de 

exame ginecológico (maca ginecológica, espéculo descartável, espátulas, lâminas, 

spray para fixação e foco, tudo em boas condições), 1 sala de reunião ( com cadeiras, 



 

 

em boa quantidade), 1 sala de expurgo/ esterilização (com autoclave), 1 banheiro para 

funcionários, 1 banheiro para pacientes, 1 banheiro para deficiente físico (atualmente 

interditado, problemas no sanitário), 1 farmácia (apresentando medicamentos que são 

necessários e disponíveis no programa da atenção básica).  

A unidade atualmente está bem equipada, com materiais importantes para a 

atuação, como aparelho de nebulização, estetoscópios, esfigmomanômetros, sonar, 

glicosímetro com fitas, termômetro, balança a partir de 10 quilos. Necessita-se de uma 

balança para neonatos e lactentes menores de 10 quilos, material para sutura, pois os 

que possuímos não estão completos. Outro problema enfrentado é a falta de água na 

cidade, o que dificulta os procedimentos odontológicos e a higiene do local. 

A unidade de saúde em questão, funciona pela manhã e tarde de segunda a 

sexta feira, de 7:00 as 18:00 horas, os atendimentos médicos eram de livre demanda 

até dezembro de 2017, ocorrendo mudanças desde o dia 4 de janeiro de 2018, tendo 

o seguinte atendimento: segunda pela manhã atendimento de livre demanda, terça 

manhã visitas domiciliares, terça tarde atendimento livre demanda, quinta manhã 

atendimento crianças e HIPERDIA (hipertensos e diabéticos) alternando, sexta feira 

manhã atendimento de gestantes, além de livre demanda para atendimento de 

pacientes com necessidades mais graves (febre, pico hipertensivo, desidratação, 

hiperglicemia…), o enfermeiro atua todos os dias seguindo o mesmo cronograma 

médico, só que alternando os atendimentos. O atendimento odontológico também é 

diário, onde em dois dias da semana tem atendimento exclusivo para crianças e 

gestantes, temos também atendimento com os profissionais do NASF 1 (nutricionista, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e farmacêutica) e os Agentes Comunitários de 

Saúde, além de acordo com o CAPS de uma cidade vizinha para apoio em consultas 

com psiquiatra.  

 Ao se tratar da  comunidade, os seguintes dados foram obtidos no início do mês 

de dezembro de 2017: 932 famílias, 3.692 pessoas, sendo 56% do sexo feminino. 

Sendo esta Unidade Básica uma porta de entrada para muitas famílias, faz-se 

necessário um planejamento, para que ocorra uma abrangência com eficácia em todas 

as ações da saúde. 

Na UBS Felícia Guerra Antunes os índices de gestação em adolescentes 

menores de 15 anos estão cada vez maiores. Ao analisar as gestantes dessa 

comunidade, nota-se que o número de adolescentes grávidas são maiores que as de 

mulheres já adultas jovens, sendo a grande maioria adolescentes estudantes com 

nível social baixo, onde a mãe de muitas delas também tiveram o primeiro filho na 



 

 

adolescncia, surgindo assim., um interesse em realizar um planejamento para reduzir 

essa estatística. 

   literatura tem trata o a gravi e  na a olesc ncia como um pro lema  e sa  e 

p  lica, especialmente pelo  ato  e propiciar riscos ao  esenvolvimento  a crian a 

gera a e  a pr pria adolescente gestante. 

 pesar  e a a olesc ncia ser considrada juridicamente um per o o 

curto,  uran o   anos   os    aos    anos incompletos),   uma  ase 

 e mu an as r pi as e pro un as no ciclo  e vi a, sen o 

consi era a uma  ase  e transi  o entre a in  ncia e a i a e a ulta  

 s in meras trans orma  es tanto de cunho   sico como psicol gico 

po em se revelar nas mu an as  iol gicas,  e apren i agem, 

comportamentais,  e  esco ertas,  e intera  o,  e sociali a  o e  e 

in meros processos   al  ase, contu o, po e tra er complica  es 

para o desenvolvimento  uturo  o in iv  uo, como, por e emplo, o 

surgimento  e uma gravi e  n o desejada
1
. 

A adolescência como citado acima, é uma fase de varias mudanças, nela cabe a 

família dialogar sobre determinados assuntos  que até então não eram conhecidos, 

como a sexualidade.  É importante nesse momento que a escola atue juntamente com 

a família para discutir sobre essas questões, sendo fundamental a educação em 

Saúde no que se refere às mudanças do corpo, a sexualidade, as doenças adquiridas, 

e as formas de prevenção de doenças e gravidez indesejada. 

   olesc ncia e gravi e , quan o ocorrem juntas, po em acarretar s rias 

consequ ncias para to os os  amiliares, mas principalmente para os a olescentes 

envolvi os, pois envolvem crises e con litos    que acontece   que esses jovens n o 

est o prepara os emocionalmente e nem mesmo  inanceiramente para assumir 

tamanha responsa ili a e,  a en o com que muitos  saiam  e casa, cometam 

a ortos,  ei em os estu os ou a an onem as crian as sem saber o que fazer ou 

fugindo da pr pria realidade2
. 

A equipe de saúde tem que estar atuando frente a essas adolescentes, já que é 

uma fase de dúvidas, descobertas, de maneira que sejam acolhidas, mantendo um 

relacionamento de confiança, com o objetivo de previnir uma gravidez indesejada, ou 

até mesmo o desejo de provocar um aborto 

   a olescente  eve rece er apoio psicol gico nesse momento, al m  e 

orienta  es so re m to os contraceptivos, pr -natal e apoio  a  am lia, companheiro e 

socie a e   l m  isso,   preciso ouvir e valorizar os sentimentos e preocupa  es  os 

jovens para conhecer o mun o a olescente  as press es e os constrangimentos 



 

 

po em  ar pistas  as  i icul a es que en rentam na hora  e optar e usar um m to o 

anticoncepcional, e  os entraves para a negocia  o dos m to os entre parceiros3
. 

Frente a isso,  faz necessário realizar um estudo para estabelecer a quantidade 

de adolescentes menores de 15 anos pertencentes a UBS Felícia Guerra Antunes, 

verificado por meio de prontuários e pelo ESus, nos últimos seis meses, para que 

assim possamos apresentar o problema não só ao estor como para toda a equipe 

multidisciplinar da UBS  supracitada, afim de traçar ações para diminuir os índices. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

  a olesc ncia,  e ine o ama urecimento se ual  a esp cie humana. É nesse 

período que o corpo   prepara o para a repro u  o atrav s  e uma s rie  e 

mu an as que v o  es e a altera  o  e seu tamanho, at  o  esenvolvimento  e 

caracteres prim rios   esenvolvimento  as g na as – test culos e ov rio) e 

secun  rios  pilosi a e, silhueta, mu an a  e vo , mamas, menstrua  o), mu an as 

essas, que propiciar o uma altera  o  a  imagem  o corpo constru  a na in  ncia”,  

além, de alterações psíquicas. Atualmente, posi  es te ricas  istintas   o contorno a 

esse momento  o  esenvolvimento humano como uma passagem  a in  ncia para a 

i a e a ulta   on orme  a  rgani a  o  un ial  e  a  e     ), a a olesc ncia 

ocorre entre    a    anos  e i a e,  i erente  o enten imento jur  ico estabelecido 

pelo Estatuto da Criança e  a   olesc ncia (ECA), que a situa, no contexto brasileiro, 

dos 12 aos 18 anos4
. 

   rgani a  o  un ial  a  a  e  e ine a a olesc ncia com  ase nos seguintes 

crit rios   esenvolvimento  iol gico   es e o come o  a pu er a e at  o completo 

ama urecimento se ual e repro utivo)   esenvolvimento psicol gico   es e os 

pa r es cognitivos e emocionais in antis at  as caracter sticas  a  ase a ulta)  

emerg ncia  e uma etapa  e total  epen  ncia socioecon mica para outra de relativa 

in epen  ncia   e acor o com essas i eias, a a olesc ncia   um per o o  e 

transi  o e os desafios enfrenta os pelos a olescentes seriam  esa ios  e 

 esenvolvimento   stes incluem as a apta  es  s mu an as  isiol gicas e 

anat micas, relacionadas com a pu er a e, e tam  m a integra  o de um 

amadurecimento sexual em um modelo pessoal de comportamento5
. 

 aralelamente a essas mu an as, nessa  poca  a vi a, crescem a autonomia e 

a in epen  ncia em rela  o    am lia e a e perimenta  o de novos comportamentos e 

viv ncias que po em representar importantes  atores  e risco para a sa  e, como o 



 

 

se o  esprotegi o, a alimenta  o ina equa a, o se entarismo, o uso  e  rogas l citas 

e ou il citas, entre elas o consumo  e  lcool e tabaco. Fatores que pre isp e o 

surgimento  e in ec  es por  oen as se ualmente transmiss veis, gravi e  

in eseja a, aci entes e viol ncias, al m da vulnerabilidade a  oen as cr nicas n o 

transmiss veis como obesidade e dislipidemias6.  

Tais fatores também  oram  escritos por outros autores, on e acrescentam que 

to as essas trans orma  es ocorri as nessa  ase  a vi a, po em se revelar nas 

mu an as  iol gicas,  e apren i agem, comportamentais,  e  esco ertas,  e 

intera  o,  e sociali a  o e  e in meros processos   al  ase, contu o, po e tra er 

complica  es para o  esenvolvimento  uturo  o in iv  uo, como, por e emplo, o 

surgimento  e uma gravi e  n o  eseja a   l m  isso a gesta  o na a olesc ncia   

uma gran e preocupa  o para a  saúde pública  o pa s pelo  ato  e estar tam  m 

associa a    issemina  o  e  oen as  e ualmente  ransmiss veis (DST)1. 

O relatório da UNFPA apresenta a seguinte recomendação:  a gravidez na 

adolescência é uma questão de saúde pública, pois as mães mais jovens podem 

enfrentar risco maior de complicações do parto, morte ou invalidez. Além disso, a 

jovem grávida tem sua infância abruptamente interrompida, uma educação reduzida e 

perda de oportuni a es”7. 

  gravi e  na a olesc ncia   consi era a um s rio problema  e sa  e p  lica e 

com isto e ige programas  e orienta  o, prepara  o e acompanhamento  urante a 

gravi e  e o parto, por ser um pro lema que o erece riscos ao  esenvolvimento  a 

crian a,  em como riscos para a pr pria gestante, sen o ent o na maioria  as ve es, 

n o planejada8. 

De acordo com dados das Nações Unidas, o Brasil tem a sétima maior taxa de 

gravidez em adolescentes da América do Sul, empatando com Peru e Suriname, com 

um índice de 65 gestações para cada 1 mil meninas de 15 a 19 anos, segundo dados 

referentes ao período de 2006 a 20159. 

O número de crianças nascidas, de mães adolescentes na faixa etária de 10 a 

19 anos, representa 18% dos 3 milhões de nascidos vivos no país em 2015, sendo 

que 66% das gravidezes em adolescentes são indesejadas. A região com mais filhos 

de mães adolescentes é o Nordeste (180.072 – 32%), seguido da região Sudeste 

(179.213 – 32%). A região Norte vem em terceiro lugar com 81.427 (14%) nascidos 

vivos de mães entre 10 e 19 anos, seguido da região Sul (62.475 – 11%) e Centro 

Oeste (43.342 – 8%)10. 



 

 

Ao se tratar das estatísticas do Piauí, de acordo com o levantamento do 

ministério da saúde, 11.180 meninas entre 10 e 19 anos tiveram filhos no Estado ao 

longo de 2015, a média é de pelo menos 30 casos por mês11. 

A falta  e con i  es  e la er e  e perspectiva  e vi a, a  ai a autoestima, as 

m s-con i  es e ucacionais e  e sa  e, con i  es sociais e econ micas 

 es avor veis,  ai o n vel e ucacional e a e clus o  o sistema escolar e empregat cia 

s o fatores determinantes para a ocorr ncia da gestação na adolescência, além do 

início precoce da menarca12. 

  ocorr ncia  a gravi e  na a olesc ncia   en oca a como n o planeja a, 

in eseja a e  ecorrente  o  esconhecimento  e m to os anticoncepcionais   l m 

 isso, a an lise  a gravi e  e  a materni a e nessa  ai a et ria n o po e ser 

 esvincula a  as motiva  es individuais, nem descontextualizada  as con i  es 

sociais em que as a olescentes est o inseri as, consi eran o-se a in lu ncia  e 

 atores sociopol ticos, culturais, psicol gicos e socioecon micos implica os na escolha 

 e ser m e10. 

  n vel socioecon mico tem sido frequentemente descrito como um  ator 

relaciona o   ocorr ncia  a gravi e  na a olesc ncia, no senti o  e que as classes 

econ micas menos  avoreci as v m apresentan o eleva os  ndices deste evento, 

gerando um Feedback negativo para essa família, já que o diagnóstico  a gravi e  

gera uma  arreira nos planos  e  uturo para essa a olescente  e  ai a ren a, al m 

 os pro lemas  iopsicossociais, a jovem ter  menos oportuni a e  e estu ar e  e 

conquistar um espa o adequado no mercado de trabalho1. 

Quando não ocorre a inser  o  as m es e  os pais a olescentes, no merca o 

 e tra alho, ou quan o os estu os s o interrompi os, principalmente para as 

a olescentes que ain a s o em gran e parte respons veis pelos cui a os com os 

 ilhos, cria-se uma situa  o negativa que in luencia  ortemente nos  eterminantes  e 

sa  e   esse conte to, a gravi e , a materni a e e a paterni a e nesse grupo po em 

tornar-se pro lemas   or outro la o, para algumas a olescentes,  ser m e, talve  seja 

uma  as poucas  ormas que lhes restam, j  que muitas  elas n o t m inser  o 

pro issional e nem escolari a  o, para se colocarem no mundo como sujeitos sociais 

dentro de um grupo social10. 

Outro problema enfrentado por muitas adolescentes é o abandono pelo parceiro 

e o não reconhecimento da paternidade, restando aos pais assumirem a 

responsabilidade de criar e educar essa criança. Nesse caso, algumas jovens deixam 



 

 

de se sentirem responsáveis pelo cuidado do bebê, correndo o risco de nova gestação 

com o mesmo ou de outro parceiro13. 

Em geral, gesta  o nessa  ase    a a como um o st culo que desvia o objetivo 

de vida para o futuro, impedindo o desenvolvimento pessoal da adolescente, que 

engravida, onde muitas delas, veem de famílias que a mãe também teve iniciação 

sexual ainda muito jovem e que ocorreu a gravidez também na adolescência. Tal 

acontecimento pode originar  não só a cessa  o dos estudos e dificuldade para 

introduzir-se no mercado de trabalho, mas também desordens e desajustes familiares 

e perda de identidade12. 

É visto que apesar  o aumento  e conhecimentos e maior acesso aos m to os 

anticoncepcionais nas  ltimas   ca as, gran e propor  o  a popula  o  e 

a olescentes se ualmente ativas ain a n o previne a gravi e , sen o que a n o 

utili a  o  e m todos contraceptivos de  orma a equa a,   atri u  o a nega  o  o 

a olescente quanto   possi ili a e  e engravi ar, aos encontros se uais casuais e ao 

 ato  e que, para o a olescente, utili ar m to o contraceptivo representa assumir sua 

vida sexual ativa. Assim, a maioria dos jovens sa e que   poss vel evitar a concep  o, 

to avia, n o possui  maturidade suficientes para preveni-la14. 

 utras poss veis causas da gravidez na adolescência seriam  rela  es  amiliares 

 ragili a as e os e eitos  os meios  e comunica  o, que seriam respons veis por 

colocar crian as em contato com conte  os relacionados com sexualidade de forma 

precoce15. 

 os tempos atuais, a se uali a e alcan ou uma e acer a a li era  o, tendo 

exposição de fácil acesso, espalhados pelo comércio (livros,  ilmes, m sicas, 

vestu rio, revistas, etc.) A E uca  o Se ual  everia partir  a comunica  o entre pais 

e  ilhos, entretanto, os pais sentem-se  escon ort veis em iniciar um  i logo so re 

se uali a e, n o possuem in orma  es sobre o assunto, ou tem receio  e que este 

in ique ao a olescente que ele est  pronto para iniciar a vida sexual. Por outro lado, 

os adolescentes, sentem-se constrangidos ou têm medo de que seus pais n o 

aprovem, tornan o-se inseguros em quest es relaciona as   sexualidade e com o 

sil ncio e istente em casa, os a olescentes come am a procurar in orma  o com 

amigos, ou nos meios  e comunica  o, que muitas ve es transmitem essas 

in orma  es de forma incorreta16. 

Em um estudo realizado, ao se analisar os dados sobre a rela  o  amiliar  a 

a olescente com seus pais e o respectivo  i logos sobre sexualidade, verificou que: 

 



 

 

 s pais, por n o  isporem  e in orma  o ou por constrangimento em 

 alar so re se o com seus  ilhos, aca am n o cumprin o seu papel 

 e e uca ores e n o transmitem a orienta  o sexual adequada, 

deixando o jovem em desvantagem. Grande parte dos problemas  as 

 am lias nos  ias atuais se  eve    alta  e  i logo  os pais com os 

 ilhos, principalmente naquelas em que h   ilhos a olescentes e os 

con litos espec  icos  a i a e ten em a ampliar o con ronto  amiliar  

 en o que, nesse conte to,   necess rio que haja aumento na 

 le i ili a e e equil  rio na autoridade dos pais para com os filhos, de 

modo a se manter a harmonia familiar para que os adolescentes 

possam se sentir mais seguros
17

.  

 

Ao se tratar das consequências biológicas para as gestantes adolescentes, 

estudos têm demonstrado aumento na incidência de intercorrências pré natais, 

intraparto e pós parto, sendo as mais comuns: in ec  o  o trato urin rio, corrimento 

vaginal patol gico, s ndrome hipertensiva da gravidez (SHG), anemia, diabetes 

gestacional, complica  es no parto,  eterminan o aumento  a mortali a e materna, 

al m  e pro lemas com o rec m nasci o como o  ai o peso ao nascer     ), parto 

pr -termo,  oen as respirat rias e tocotraumatismo, al m  e maior  requ ncia de 

complica  es neonatais e mortalidade infantil18. 

  m um  ocumento, ela ora o pelo  un o  as  a  es  ni as para a  opula  o 

           ), lan a o a n vel mun ial revela que to os os  ias, nos pa ses em 

desenvolvimento, 20 mil meninas com menos de 1  anos   o   lu  e    , morrem 

 evi o a complica  es de gravidez ou parto19. 

  jovem a olescente quan o engravi a em um momento inespera o e 

inoportuno, en renta a gravi e  com insatis a  o, como um momento  e  espra er, 

inseguran a, me o e ang stia   a maior parte  os casos, s o e clu  as  o conv vio 

social e, por isso, sentem-se  esprotegi as e inseguras, este momento   inapropria o 

para que as pessoas  o seu conv vio negligenciem esta situa  o, pois aumenta ainda 

mais a vulnerabilidade emocional  a gr vi a, na qual muitas tem o  esejo  e reali ar o 

a orto ilegal, elevan o ain a mais os riscos materno  etal    jun  o  e to os esses 

 atores pro lem ticos  a  com que a a olescente escolha por provocar a orto, suic  io 

ou entregar a crian a para a o  o   onsi eran o o a orto como me i a ime iata para 

aca ar com o tormento, as jovens aca am optan o por ele, toman o a  ecis o em 

meio a tur ul ncia emocional e aterrori a as com as consequ ncias negativas que 



 

 

podem acontecer devido a chega a  e um  ilho in eseja o, e com as propor  es 

catastr ficas que a sua vida pode tomar20. 

 iante  isto, a assist ncia   sa  e integral  e a olescentes  eve respeitar as 

especi ici a es  esse grupo e estar em conson ncia com os princ pios do Sistema 

 nico de saúde, valen o-se  e meto ologias que via ili em a participa  o  e 

a olescentes no planejamento e na implementa  o  as a  es, na  orma  o  e 

multiplica ores e no interc m io com a equipe inter isciplinar  e sa  e   l m disso, 

um dos  esa ios a ser supera o pela pol tica  e sa  e   a inclus o  e a olescentes 

 meninos e meninas) em programas  e preven  o e  e promo  o   sa  e, cujo 

acesso aos servi os n o se restrinja apenas  s quest es  e gesta  o, parto e suas 

intercorr ncias, mas também busque aumentar os laços familiares, além de apoiar e 

ajudar a resolver os conflitos psíquicos e as mudanças que surgem na gestação de 

adolescentes15.         

Buscando reduzir os casos de gravidez não planejada, o Ministério da Saúde 

investe em políticas de educação em saúde e em ações para o planejamento 

reprodutivo. Uma das iniciativas é a distribuição das Cadernetas de Saúde de 

Adolescentes (CSA), com as versões masculina e feminina. A caderneta contém os 

subsídios que orientam o aten imento integral  os jovens, com linguagem acess vel, 

possi ilitan o ao a olescente ser o protagonista  o seu  esenvolvimento, al m  a 

 istri ui  o de pílula combinada, anticoncep  o de emerg ncia, minip lula, 

anticoncepcional injet vel, de forma mensal e trimestral, diafragma e preservativos 

feminino e masculino10. 

  preven  o  a gravi e    um  esa io para os pro issionais  e sa  e, que 

 evem tentar re u ir a inci  ncia da maternidade precoce, pois muitos dos jovens não 

frequentam regularmente as  ni a es  e  a  e, sendo a escola o local propício para 

a Educação em Saúde. O Ministério da Sa  e, re or a a import ncia  e integrar a 

escola com os servi os  e sa  e, na qual a escola   a principal  onte  e in orma  o 

sobre sexualidade para os e as jovens  rasileiros as)   or isso, o  inist rio  a  a  e 

e o  inist rio  a   uca  o, em parceria, tra alham o  rograma  a  e na  scola 

    ) en ocan o justamente a integra  o  a  strat gia  a  e  a  am lia     ) com 

a re e  e e uca  o   sica e a comuni a e escolar  o seu territ rio  e 

responsa ili a e     a  e e  reven  o nas  scolas     ),  ireciona o para 

a olescentes  e    a    anos  e i a e,   parte integrante  o       s minist rios, em 

conjunto, somam os es or os no sentido  e ampliar a  es que melhorem a qualidade 

de vida dos escolares no Brasil10. 



 

 

 a e aos pro issionais  e sa  e aprimorar a escuta,  ortalecer v nculos com o 

jovem, garantir acesso a in orma  es e aos m to os contraceptivos, e promover 

a  es coletivas que au iliem os a olescentes a li arem com sua se uali a e, 

 esenvolvam o autocui a o, e tam  m ampliem o acesso a atividades educativas e 

recreativas18. 

 ortanto, a  ni a e   sica  e  a  e deve promover a busca ativa dos 

adolescentes e o Agente Comunit rio  e  a  e     ),  eve tentar tra er esse p  lico 

alvo para  entro  a uni a e, para que eles participem  e palestras e tenham acesso 

aos m to os contraceptivos  orneci os pelo  inist rio  a  a  e (MS), além de firmar 

uma confiança com a equipe, capaz de relatar suas dúvidas e anseios. 

 

PLANO OPERATIVO 

 

OBJETO DA INTERVENÇÃO: 

  

Adolescentes grávidas menores de 15 anos da Unidade Básica de Saúde Felicia 

Guerra Antunes, no município de Curimatá-Pi. 

 

OBJETIVOS:   

 

Objetivo geral: Elaborar ações estratégicas para reduzir o número de adolescentes 

gestantes cadastradas na Unidade Básica de Saúde Felícia Guerra Antunes, no 

município de Curimatá-Pi. 

 

Objetivos específicos:  

• romover ações sobre educação em saúde nas escolas, com palestras sobre 

doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência; 

• sta elecer o diálogo dos profissionais de saúde com a família e os adolescentes 

pertencentes a essa unidade básica;  

•  ertar aos adolescentes meios de anticoncepção esclarecendo suas dúvidas e 

mantendo a escolha do método de prevenção para cada caso. 

•  erecer apoio às adolescentes durante a gestação e puerpério, tanto no aspecto 

físico, quanto psíquico.  

 

Elaboração da planilha de intervenção 



 

 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS  METAS/PRAZO
S 

AÇÕES/ESTRA
TÉGIAS  

RESPONSÁVEI
S  

Pouco 
conhecimento 
sobre    ’s e 
métodos 
anticoncepcionai
s  

Estimular aos 
diretores das 
escolas sobre a 
importância da 
educação em 
saúde. 

Mar/ 2019 
 

Oferecer nas 
escolas 
palestras sobre 
métodos 
anticoncepcional 
e sua 
importância. 

Médico 
Enfermeiro 

Deficiência do 
diálogo familiar 
sobre 
sexualidade e a 
busca de 
informação com 
a equipe de 
saúde 

Estabebelecer 
laços entre a 
equipe de saúde 
e as famílias 
Cadastradas 

Mar/2019 Orientar as 
famílias sobre a 
importância do 
vínculo com a 
equipe e a 
importância da 
informação e do 
diálogo com os 
jovens  

Médico  
ACS 
Enfermeiro 

Alto índice de 
adolescentes 
gestantes  

Apresentar os 
vários métodos 
anticoncepcionai
s aos 
adolescentes e 
escolher o 
melhor método 
para cada caso  

Mar/2019 Agendar 
consultas com 
os adolescentes 
para uma 
conversa sobre 
sexualidade e 
suas 
consequências 

Médico  
ACS 
Enfermeiro 

Depressão pós 
parto ou aborto 
ilegal em 
adolescentes  

Apoiar, não 
julgar e manter 
vínculo com 
essa 
adolescente que 
irá enfrentar 
uma nova etapa 
de vida, 
evitando 
prejuízos a sua 
saúde e a da 
criança que irá 
nascer. 

Mar/2019 Realizar um pré 
natal e 
puericultura 
humanizado, 
visando o bem 
estar desses 
pacientes, 
buscando tirar 
suas dúvidas e 
medos que irão 
surgir. 

Médico 
Enfermeiro 
ACS 
Psicólogo  

 

 

CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, faz-se necessário obter o número de gestantes adolescentes 

deste município e dados epidemiológicos relacionados a elas, a fim de adquirir um 

maior conhecimento do problema, na qual os gestores municipais juntamente com as 



 

 

equipes de saúde das    ’s poderão realizar um planejamento de intervenção em 

saúde pública, para realizar açoes que busquem reduzir essa casuistica, 

estabelecendo vínculos com essa população e seus familiares, com o intuito de 

compartilhar conhecimentos sobre os métodos anticoncepcionais, assim como as 

mudanças físicas e psíquicas que ocorrem na adolescência, além de ações  

multidisciplinares com as adolescentes que estão gestantes, realizando consulta de 

pré natal e puerpério de forma humanizada. O principal desafio será conscientizar 

essas adolescentes sobre a importância do sexo seguro e as dificuldades enfrentadas 

diante a maternidade. 
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