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RESUMO 
 
 

O planejamento familiar é definido pelo direito de todo o indivíduo de escolhas sobre 
sua fecundidade. Por conseguinte, são observados desafios a serem enfrentados 
inerentes a essa assistência de planejamento familiar. Portanto, objetivou realizar o 
projeto de intervenção para melhoria de adesão do planejamento familiar com o uso 
correto de contraceptivo oral em mulheres acompanhadas pela equipe III da unidade 
básica de saúde do povoado de Carié, Alagoas. Para tal, foi utilizado o Planejamento 
Estratégico Situacional e a estimativa rápida dos problemas observados para a 
definição do problema prioritário. Esta estimativa rápida possibilitou classificar e 
priorizar conforme urgência de intervenção perante a melhoria de adesão do 
planejamento familiar com o uso correto do contraceptivo oral e seus efeitos adversos. 
Priorizando e intervindo neste nó critico, por meio de operações para aumentar as 
realizações de educação em saúde com intuito de elevar o conhecimento deste 
público, no qual espera-se o empoderamento e uma população mais consciente sob 
o uso desta medicação. Sendo assim com a realização deste projeto de intervenção 
espera-se empoderar as mulheres sob os diversos métodos contraceptivos existentes 
e o consumir de forma consciente, proporcionando que todas mulheres adscritas da 
área de abrangência, sejam informadas sob a importância de conhecer os efeitos 
adversos do contraceptivo oral assim como sua posologia. Partindo deste 
pressuposto, o que podemos perceber, que se todas as medidas indagadas seguirem 
nessa trajetória de soluções, permitirá uma assistência de planejamento familiar 
eficaz, garantindo a essas mulheres os direitos sexuais e reprodutivos como 
preconizados em lei.  
 

 
Palavras-chaves: Anticoncepcionais Orais, Planejamento Familiar, Saúde sexual e 
Reprodutiva. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

 

Family planning is defined by the right of every individual to make choices about his 
fertility. Therefore, there are challenges to be faced inherent to this family planning 
assistance. Therefore, it aimed to carry out the intervention project to improve 
adherence to family planning with the correct use of oral contraceptives in women 
accompanied by team III of the basic health unit in the village of Carié, Alagoas. To 
this end, Situational Strategic Planning and the quick estimation of the observed 
problems were used to define the priority problem. This quick estimate made it possible 
to classify and prioritize according to the urgency of the intervention in view of the 
improvement of family planning adherence with the correct use of oral contraceptives 
and their adverse effects. Prioritizing and intervening in this critical node, through 
operations to increase the achievements of health education in order to increase the 
knowledge of this audience, in which empowerment and a more conscious population 
under the use of this medication is expected. Thus, with the completion of this 
intervention project, it is expected to empower women under the various existing 
contraceptive methods and consume it consciously, providing that all women 
registered in the coverage area are informed about the importance of knowing the 
adverse effects of the contraceptive. oral as well as its dosage. Based on this 
assumption, what we can see, that if all the measures asked follow in this path of 
solutions, will allow an effective family planning assistance, guaranteeing these women 
the sexual and reproductive rights as recommended by law. 
 

 
Keywords: Oral contraceptives, family planning, sexual and reproductive health. 
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1 INTRODUÇÃO 

O planejamento familiar é definido pelo direito de todo o indivíduo de escolhas 

sobre sua fecundidade garantido por meio de direitos iguais de constituição, limitação 

ou aumento da prole da mulher, sendo assim está que deve opinar sobre quanto filhos 

desejar no momento que lhe for conveniente (BORGES; SABINO; TAVARES, 2016; 

VIEIRA et al., 2016). 

O respeito aos direitos sexuais e reprodutivos deve ser a base ético-política da 

assistência de planejamento familiar, pois a mesma segue os princípios garantidos 

pela lei 9.263/96, em uma visão de atendimento integral à saúde, sendo integrante do 

conjunto de ações da equipe de saúde da Atenção Básica direcionadas à saúde da 

mulher, do homem, do casal e da família (BRASIL, 2010). 

Deste modo, é essencial que os profissionais envolvidos na atenção primária, 

conheçam a lei de planejamento familiar, para garantir a sua população o que é 

preconizado, além de promover resolutividade eficaz para com essa assistência, uma 

vez que a equipe responsável pela saúde da comunidade integra uma rede de suporte 

e poderá envolver esta na tomada de decisão (BRASIL, 2010). 

Sabemos que há necessidade de utilizar métodos contraceptivos que previnam 

uma gestação indesejada, quando em um cenário jovens iniciam precocemente sua 

vida sexual e para este fim são direitos destas, a diversidade do uso de 

anticoncepcionais (ALMEIDA; ASSIS, 2017). 

Sendo assim, um dos direitos dispostos são a garantia da diversidade de 

anticoncepcionais, mas sabemos que não é suficiente apenas essas variedades, de 

modo que a essência deste êxito dependerá das orientações necessárias sobre o uso 

correto destes métodos de prevenção, assim como, a compreensão da realidade da 

comunidade assistida. Estes de forma inter-relacionadas para que influenciem de 

maneira positiva no seguimento descrito pela política de planejamento familiar 

(BORGES; SABINO; TAVARES, 2016). 

Por conseguinte, podemos observar essa realidade no estudo de Almeida e 

Assis (2017), o qual relata como a eficácia dos contraceptivos hormonais orais vem 

sendo afetado, devido à falta de informação sobre os efeitos colaterais. Cerca de 40% 

de mulheres que utilizam a pílula como método de prevenção interromperam o uso 

nos primeiros 12 meses, sendo corroborado pela facilidade de acesso à medicação e 

a inexistência de acompanhamento de profissional especializado. 
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Apesar da busca incansável desta população para acompanhamento, são 

observadas mulheres com conhecimentos errôneos sobre o método de contracepção 

oral. Isso é perceptível em seus relatos quando questionada, sendo estes notados na 

maioria das que frequentam a unidade à procura de assistência sobre o assunto em 

questão. 

Pensando nessa situação problema, o acompanhamento das mulheres 

realizado pela equipe III, consiste em utilização de estratégias que possibilita o 

monitoramento assim como prestação de assistência para com as orientações 

necessárias, proporcionando a elas o conhecimento e o direito de escolha. 

Portanto, acredita-se com está inquietação sobre este cenário, permita 

sensibilização da comunidade para com a importância das práticas educativas sobre 

os métodos de contracepção, tornando-as mulheres empoderadas, que decide e 

utiliza a medicação de forma consciente.  

 

1.1  Aspectos gerais do município 

 

Canapi é uma cidade do estado de Alagoas com 17.722 habitantes (estimativa 

do IBGE para o ano de 2019). O município se estende por 574,6 km². A densidade 

demográfica é de 30,8 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos 

municípios de Mata Grande, Itaíba e Manari. Canapi se situa a 15 km ao Norte-Leste 

de Mata Grande a maior cidade nos arredores. Situado a 326 metros de altitude. 

Canapi tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 9° 6' 42'' Sul, Longitude: 

37° 36' 13'' Oeste (IBGE, 2017). 

As religiões predominantes do município são católicas apostólica romana, 

evangélica e espírita (IBGE, 2017). 

O salário médio mensal era de 1.5 salários mínimos, em 2018, este referente a 

uma população total de 3,8 % recebendo essa média salarial. Quando comparado a 

outros municípios do estado frente a essa renda salarial Canapi ocupava as posições 

79 de 102 e 100 de 102, respectivamente. Enquanto que considerando os 

rendimentos mensais por domicílios estes equivaliam até meio salário mínimo por 

pessoa, esta condição de renda atinge 55.7 da população (IBGE, 2017).  

Conforme IBGE (2017) em relação a educação do município de Canapi, a taxa 

de escolarização de 6 a 14 anos de idade corresponde a 97,5 %, e no ano de 2018 as 

matrículas do ensino fundamental resultou em 3.138 e ensino médio com 679 
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matrículas, somando com a contribuição de 152 docentes no ensino fundamental e 28 

de ensino médio. O município tem 26 escolas do ensino fundamental e 01 do ensino 

médio.  

Segundo IBGE (2017), o PIB per capita deste município refere a 6.014,34 e seu 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM em 2010, corresponde a 0,506. 

A economia que predomina no município são a pecuária e o comércio, o qual 

faz parte respectivamente os bovinos, suínos, aves, equinos, asininos, muares, 

caprinos, ovinos, leite e ovos; e na agricultura, inclui o feijão e a mandioca (CPRM, 

2005). 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 14.76 para 1.000 nascidos 

vivos. As internações devido a diarreia são de 0.5 para cada 1.000 habitantes (IBGE, 

2017).  

Apresenta 6.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 51.7% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0% de domicílios urbanos em 

vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação 

e meio-fio (IBGE, 2017). 

Os serviços de saúde que contemplam o município referem-se a sete unidades 

ambulatoriais, quatro postos de saúde e um centro de saúde, e não existem hospitais 

no município (CPRM, 2005). 

Conforme o - Serviço Geológico do Brasil- CPRM (2005) existem ainda, 81 

empresas com CNPJ atuantes na unidade territorial, gerando cerca de 249 empregos, 

além de possuir uma agência do Banco do Brasil e duas agências dos Correios. 

 

1.2  O Sistema Municipal de Saúde 

 

A organização do sistema de saúde do município de Canapi baseia-se no que 

é preconizado pelo ministério da saúde, em que os recursos financeiros, humanos e 

tecnológicos estão presentes em sua maioria. A quantidade é suficiente para atender 

à determinada demanda e expectativa da população e a qualidade destes serviços, 

atingindo esses níveis e parâmetros que são exigidos para o funcionamento da rede, 

apesar do serviço de saúde apresentar dificuldades em seu modelo de atenção à 

saúde.  

O modelo de atenção à saúde predominante vivenciada pela unidade de saúde 

III, consiste em um padrão, em que a prevenção é base para solução dos nós críticos. 
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Porém apresenta particularidades nesse processo de atuação, pois esta continuidade 

do cuidado não ocorre, uma vez que existe ausência de comunicação entre os 

diferentes níveis de complexidade, promovendo uma assistência ineficiente.  

Sendo assim o serviço de referência e contra referência torna-se fragmentado 

e inexistente, pois existe o cuidado para com o paciente, porém as redes são 

incomunicáveis, deixando de seguir um cuidado contínuo e sólido, em que deveria 

estar presente o trabalho interdisciplinar nestes serviços sejam de média ou alta 

complexidades, para mudança de comportamento nos hábitos de vida do indivíduo. 

Este contexto diz respeito a ausência de comprometimento por profissionais de 

saúde envolvidos neste processo do cuidar, de modo que são eles os responsáveis 

por essa inter-relação de comunicação de redes.  

Retomando para a organização do sistema de saúde sabemos que a estrutura 

da atenção primária é regida por aspecto normativo da política nacional de atenção 

básica e a desta região segue nessa linha de seguimento. Abrange os itens 

necessários para realização das ações de atenção primária, apresentando uma lista 

do que devem estar presentes em cada unidade de saúde; a composição de equipe 

multiprofissional, os equipamentos e materiais adequados para o conjunto de ações 

propostas e a garantia dos fluxos de referência e contra referência para os serviços 

especializados, apesar da dificuldade mencionada acima.  

O quantitativo de unidade básica de saúde deste município é composto por 07 

equipes distribuídas entre a zona rural e zona urbana. Desta, a maioria são equipes 

volantes, pois a maior população concentra-se nas zonas rurais. Portanto, existe o 

pólo fixo da unidade e demais locais de apoio para atendimento, para facilitar o acesso 

da população ao serviço de saúde.  

 

Quadro 01- Distribuição do quantitativo conforme localidade das unidades 

básicas de saúde de Canapi por local de atendimento  

Unidades 
Básicas de 
Saúde existente-
Canapi-AL 

Locais de atendimentos (Unidade 
de saúde existentes) 

Quantitativo 
de unidades 
básicas 
(Polo) 

Quantitativo 
de unidades 
básicas 
(Apoio) 

ESF I Centro de saúde de Canapi***** 01**  

ESF II Cachoeira velha*, Sitio Tupete*, 
Centro de saúde Canapi** 

01* 01**+02* 

ESF III Capiá da Igrejinha* Carié* 01* 01* 

ESF IV Forquilha*, Fumaça* 01* 01* 
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ESF V Viveiro I e II*, Areias*, Queimadas 
dos Birotas*, Sambabaia*, Sitio 
Impoeira*, Centro de Saúde 
Canapi ** 

01* 05*** 

PACS Urbano Canapi 01**  

PACS Rural Queimada redonda*, Santa Cruz*, 
Sitio Bezerra*, Sitio larges*, Sitio 
Miró 

01* 04** 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
*Zona rural 

**Zona urbana 

***Unidade de apoio 

****Unidade-polo 

***** Aguardando reforma da unidade 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 
A equipe multiprofissional da unidade básica de saúde de Carié é responsável 

por 936 famílias cadastradas, sendo esse quantitativo distribuído para 07 agentes 

comunitários de saúde.    

Na área educacional, existem 53 estabelecimentos de ensino fundamental, com 

5.136 alunos matriculados e 01 de ensino médio, com 119 alunos matriculados. São 

6.481 os habitantes alfabetizados com mais de 10 anos de idade (37,39% da 

população). Não foram registrados estabelecimentos de ensino pré-escolar (INEP, 

2018). 

Com 3.842 domicílios particulares permanentes, apenas 505 (13,14%) são 

abastecidos pela rede geral de água, 70 (1,82%) se abastecem de poço ou nascente 

e a maioria, 3.267 (85,03%) utiliza outras formas de abastecimento (água da chuva 

armazenada em cisterna ou água da chuva armazenada de outra forma, rio, açude, 

lago ou igarapé, carro pipa). A Coleta de lixo atende apenas 847 (22,04%) domicílios. 

Apenas 1.603 domicílios possuem banheiro ou sanitário (41,72%) e só 2 (0,05%) 

estão ligados a rede de esgotos (IBGE, 2017). 

As atividades econômicas predominantes são a pecuária e o comércio. Na 

pecuária conta com os seguintes rebanhos: Bovinos – 15.680, Suínos – 2.183, Aves 

– 48.300, Equinos – 1.360, Asininos – 210, Muares – 120, Caprinos – 1.600, Ovinos 
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– 1.300, Leite – 1.800.000 litros e Ovos – 5.000 dúzias. Agricultura: Feijão – 2.190 ha 

(399 t), Mandioca – 200 ha -1.800 t (CPRM, 2005, p.3). 

No extrativismo produz: Carvão Vegetal – 236 t e Lenha – 76.950 m3. No 

ranking de desenvolvimento, Canapi está em 97º lugar no estado (97/102 municípios) 

e em 5.477º lugar no Brasil-5.477/5.561 municípios (CPRM, 2005, p.3). 

 

1.4   A unidade básica de saúde Carié 

A unidade básica de saúde de Carié foi inaugurada recentemente no ano de 

2019, está situada na rua principal do bairro, uma rua antes da creche do povoado. 

Refere-se a uma unidade projetada, apresentando estrutura eficaz para atendimento 

da população, está dividida em 08 salas de atendimentos, no qual destas, 05 são 

atendimento do médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, dentista e 

recepcionista, as demais contemplam uma sala de vacina, uma sala de procedimentos 

de enfermagem e uma farmácia.  

A unidade básica de saúde III trata-se de um ambiente acolhedor, possui 

assentos suficientes para população além do espaço ser favorável. Neste contém uma 

televisão para auxílio do processo educativo, seja o grupo infantil ou outros. 

Apesar desta estrutura é perceptível a ausência de uma sala para reuniões, 

para isso é utilizada a sala de refeições, devido ao espaço comportar mais pessoas 

do que a sala de atendimento da enfermagem. 

Os grupos operativos são efetuados na recepção por abranger espaço e local 

de inserir instrumentos como projetor, tv, recursos estes para facilitar a aprendizagem 

do grupo, a exemplo da utilização de metodologias ativas (dinâmicas, jogos...) como 

meio de buscar resposta para o assunto que foi abordado.  

Essa realidade mencionada acima é referente apenas a unidade polo que se 

localiza no povoado Carié como descrito no item 1.2 sistema municipal de saúde, por 

conseguinte a população em sua maioria são zona rural e nesse contexto esta área 

abrange dois povoados, em que o segundo povoado é conhecido como Capiá da 

igrejinha. 

Capiá da igrejinha é uma unidade de apoio localizada na rua principal do 

povoado, foi inaugurada no dia 02 de julho de 2020. Esta, por se tratar de unidade de 

apoio possui pouca estrutura para realização do atendimento.  
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Em sua estrutura apresenta 04 salas de atendimento, sendo estás para médico, 

enfermeiro, dentista e sala da triagem. 

Por esta unidade ser apoio possui espaço insuficiente, houve a necessidade de 

acoplar somente em uma sala, a realização de triagem assim como a entrega de 

medicação e quaisquer outros procedimentos de enfermagem (realização de 

curativos, retirada de pontos, preparação de medicação...) para suprir a necessidade 

da população.  

Todas as reuniões inerentes ao processo de trabalho da equipe III são 

realizadas na unidade de saúde polo, pois a unidade de apoio, não possui espaço 

suficiente para este acontecimento.  

A unidade de saúde polo possui equipamentos de saúde suficientes e em 

ótimas condições, que facilita este processo do cuidar. Porém, na unidade de apoio 

ainda existem alguns instrumentos que necessitam de manutenção, mas que o gestor 

municipal está ciente da situação e aos poucos vêm promovendo melhoria neste 

ambiente.  

A comunidade usufrui dos equipamentos de saúde por meios da 

disponibilização dos serviços ofertados, estes baseados em um processo de trabalho 

organizativo, que detém de um modelo de atenção de prevenção, tendo como base a 

solução dos nós críticos. Este, constituído por uma equipe de profissionais que traçam 

estratégias conforme o perfil de sua população com a finalidade de promover 

melhorias.  

 

1.5 A equipe de saúde da família III da unidade básica de saúde Carié 

 

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde-CNES (2020) 

este disponibiliza o quantitativo dos profissionais, carga horária, vinculação e demais 

dados, abordando as informações essenciais das unidades de saúde. Sendo assim 

segue abaixo o quadro apresentando informações referente aos profissionais de 

saúde da unidade básica de saúde-Carié/Capiá. 

 

 Quadro 02 - Dimensionamento do quadro de profissionais de saúde vinculados ao 

estabelecimento de saúde de Carié-Capiá. 

CBO Vinculação  Subtipo Quantitativo de Profissional 
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322245 - TECNICO DE ENFERMAGEM 
DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA 
FAMILIA 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

515105 - AGENTE COMUNITARIO DE 
SAÚDE 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

322430     AUXILIAR EM SAÚDE 
BUCAL          DA ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

515105 - AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

SERVIDOR 
PROPRIO 

01 

131210 - GERENTE DE SERVICOS DE 
SAUDE 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

225125 - MEDICO CLINICO VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

782305 - MOTORISTA DE CARRO DE 
PASSEIO 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 
 

322245 -TECNICO DE ENFERMAGEM 
DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA 
FAMILIA 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

515105 - AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

517420 – VIGIA VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

782305 - MOTORISTA DE CARRO DE 
PASSEIO 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

515105 - AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

SERVIDOR 
PROPRIO 

01 

515105 - AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

SERVIDOR 
PROPRIO 

01 

225142 - MEDICO DA ESTRATÉGIA 
DE SAUDE DA FAMÍLIA 

BOLSA PROPRIO 01 

411010 - ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

223565 - ENFERMEIRO DA 
ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

515105 - AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

SERVIDOR 
PROPRIO 

01 

322245 - TECNICO DE ENFERMAGEM 
DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA 
FAMÍLIA 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

322430 - AUXILIAR EM SAUDE 
BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAUDE 
DA FAMÍLIA 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

322230 - AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

223293 – CIRURGIÃO DENTISTA DA 
ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

515105 - AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO  

322230 - AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

515105 - AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

322245- TECNICO DE ENFRMAGEM 
DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA 
FAMÍLIA 

VINCULO 
EMPREGATICIO 

PUBLICO 01 

    
         TOTAL:                 24 

Fonte: (CNES, 2020). 

 

A inter-relação comunidade, UBS e equipe multiprofissional acontece de 

maneira exitosa, onde os profissionais facilitadores do processo de cuidado da 
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unidade atuante, conseguem efetuar uma abordagem familiar de forma satisfatória 

permitindo formação de vínculo que facilita a prevenção, promoção e recuperação de 

saúde. Esta forma coadjuvante facilita o processo de trabalho em equipe. 

O processo de trabalho ocorre em prol do cuidado contínuo do indivíduo, este 

sendo elaborado por planejamento de ações em equipe para melhoria e conhecimento 

da situação de saúde da população. Para isto são feitos diagnósticos situacionais 

mensalmente dos problemas mais relevantes que acometem os pacientes, com 

possíveis soluções e retornos para avaliações do que foi implementado, buscando 

incansavelmente a prevenção de doenças e agravos, entretanto por se tratar de uma 

unidade de saúde de zona rural essa gestão de processo de trabalho torna-se 

dificultoso na maioria das execuções de ações em saúde.  

Sabemos que para obter um desfecho satisfatório baseado em soluções, em 

sua maioria são necessários realizar um maior alcance de visita do que é preconizado 

para o alcance do processo educativo, usufruindo desta condição de porta a porta 

para esta continuidade de educação em saúde.  

Além do que é fundamental conhecer a relação da influência dos determinantes 

sociais sob a saúde do indivíduo, para que possibilite uma compreensão ampla da 

população permitindo elaborar estratégias que resulte em soluções positivas, de modo 

que existe correlações ao pensar que para o indivíduo ter saúde dependerá da 

determinação social o qual está inserido. Sendo assim, ambos caminham na mesma 

direção, sendo dependentes um do outro para obter um nível aceitável do que é ter 

saúde.  

Uma vez que também é preciso compreender sobre o conceito de saúde para 

que se possa realizar uma promoção de saúde de forma eficaz, promovendo 

assistência integral, contínua e humanizada às necessidades da população da área 

adscrita, pois quando ocorre este processo de capacitação da comunidade é visto a 

melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle deste processo. 

Sendo assim, podemos adotar o conceito de saúde proposto pela organização 

mundial de saúde, descrito nos estudos de Santos et al. (2018), que considera a saúde 

um estado de perfeito bem-estar biopsicossocial, o qual afirma que essa é uma 

concepção positiva de saúde, embora tenha alguns inconvenientes. Sim, 

inconvenientes, pois não conseguimos uma condição ideal de plenitude de saúde, 

mostrando apenas uma das falhas. 
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1.6 O funcionamento da unidade de saúde da equipe III 

 

A unidade de saúde funciona de 08:00 ás 16:00 de segunda a sexta-feira e, 

ocorre da seguinte maneira, por se referir a zona rural e contemplar uma unidade de 

apoio, os dias de atendimento são fracionados. Sendo assim, na UBS de Carié os 

atendimentos são as Segunda-feira, Quarta-feira, Sexta-feira, e em Capiá são dias de 

Terça-feira e Quinta-feira.   

A equipe multiprofissional é composta por médico, enfermeira e dentista que 

se deslocam entre as duas unidades, enquanto que as técnicas de enfermagem e 

demais profissionais que contribuem para o funcionamento da unidade são de origem 

de cada povoado. Contudo, em cada UBS, seja apoio ou polo, existem profissionais 

em quantitativo equivalente ao suficiente para manutenção da unidade de saúde, além 

da contribuição dos Agente Comunitário de Saúde (ACS) colaborando para o 

acontecimento das ações para prevenção e promoção a saúde da comunidade.  

Devido à procura da demanda espontânea ser elevados, os horários de 

atendimento perpassam o estabelecido, pois não são estabelecidos quantitativos de 

números de atendimentos por dia. Alternativa pensada justamente devido a existência 

de unidade polo e apoio e aos dias de funcionamento não serem como de uma 

unidade fixa.  

 A acessibilidade aos serviços ofertados da unidade, apesar de ser zona rural 

é inserido em um local bastante acessível para os diversos povoados que abrange a 

extensão da área. Sendo assim, a minoria relata dificuldade de alcance para a 

unidade.  

Este cuidado em saúde para com a comunidade é contemplado por esforços 

da equipe de saúde em garantir essa dimensão da integralidade de saúde, permeando 

essa prática do cuidar e no acolhimento de suas necessidades.   

Portanto, o trabalho em equipe é realizado pensando em soluções viáveis conforme 

as necessidades que surgem na população, para que ocorra a elaboração de plano 

de estratégias que possibilite esse cuidar. Pode também ser citado o trabalho em rede 

que permite essa construção e a implementação de ações Inter- setoriais, de maneira 

que, possibilita que cada organização-integrante contribua com o seu saber, 

fortalecendo as ações comuns, por meio de um caminho de diálogo entre os diferentes 

campos de atuação.  



21 
 

 

1.7 O dia a dia da equipe multiprofissional de Carié-Capiá  

 

Inicialmente as vivências da equipe da unidade de saúde de Carié começam 

nas segundas. Está dependente do que foi planejado nas reuniões mensalmente para 

melhoria nos atendimentos da unidade.  

Como os dias de atendimentos são fracionados, decidiu-se em conjunto com a 

equipe e reforçado pelas falas ditas pela comunidade a não executar os atendimentos 

seguindo por cronograma, uma vez que dificultaria a acessibilidade da população aos 

serviços da unidade de saúde, posto que existe problema de transportes para a 

maioria.   

Por isso os atendimentos da equipe III é norteado por elaboração de 

planejamentos de fluxos que favorecem a população a esse acesso ao serviço de 

saúde. Podemos citar por exemplo a realização do procedimento de citologia, que 

para o alcance destas mulheres da área de abrangência, são realizados busca ativa 

para definir a data de realização. Assim como podemos mencionar o 

acompanhamento de puericultura para as crianças que moram distante do povoado, 

que para sua efetivação são aproveitadas as oportunidades quando estes 

responsáveis vêm à procura do serviço de saúde ou na realização de visitas 

domiciliares.  

Outro exemplo a ser mencionado sobre o favorecimento de não obter dias 

específicos de atendimentos está na satisfação da população, o qual relata ser viável, 

apesar de existir dias de atendimentos em que a demanda é maior do que esperado, 

devido a situação da unidade de saúde não funcionar todos os dias. Então surge a 

preocupação sobre esses atendimentos, sob o tempo de espera destes indivíduos, e 

para tal minimização deste problema é realizado fluxograma em cima de priorizações, 

seja em relação a distância do indivíduo ao retorno de sua residência seja quanto os 

grupos prioritários.  

Enquanto que a realização dos grupos operativos se baseia no público do dia, 

para que possa ser útil para ambos pacientes presentes. Portanto, se pode estar 

pensando em como a equipe de saúde III alcança os grupos específicos para controle 

na unidade. Cita-se o exemplo no caso de hipertenso e diabético, o qual busca-se as 

informações inerente aos dias de maior procura por seus medicamentos na unidade 

e para abranger os que não vêm de forma contínua para atendimento, são realizados 

visitas domiciliares e ações mensais, tanto como alternativa de educação em saúde 
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quanto a busca ativa para monitoramento do controle de sua pressão arterial e 

glicemia, essa estratégia também é utilizada para os demais grupos existentes da 

unidade de saúde.  

As visitas domiciliares são uma ponte para continuidade do processo educativo 

desta população, pois é vista como mais uma ferramenta para auxílio na melhoria da 

população. Assim são efetuadas estas buscas ativas para os grupos que estão 

ausentes para uma resolução eficaz na continuidade do processo deste cuidar.  

Vivências estas partilhadas entre as duas unidades em questão para que 

ocorra a melhor resolução dos problemas desta população tão carecida de cuidados, 

por isso o acolhimento é primordial nestas unidades, para que a formação do elo 

paciente e profissional seja a ponte para mudança de hábitos de vida da comunidade.  

Portanto, para continuidade destas melhorias nos resultados de saúde, a 

educação permanente dos profissionais de saúde da equipe III, ocorre por meio de 

cursos de atualização ofertados ao município e por incentivo do gestor municipal que 

contribui para que este processo de aprendizagem aconteça. Além do interesse de 

procura de atualizações por parte dos profissionais de saúde envolvidos neste 

cenário.  

 

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

 

● O uso errôneo de método contraceptivo oral; 

● Dificuldade de alcance de um público maior de mulheres na faixa etária 

de 25 a 64 anos para realização de citologia; 

● Aumento do quantitativo de gravidez na adolescência no povoado; 

● Elevação nos casos de parasitoses no grupo infantil; 

● Limitação na assimilação da forma correta do uso de medicação do 

grupo Hiperdia; 

● Automedicação vista na maioria dos indivíduos do povoado.  

 

1.9 Priorização dos problemas 
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Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde III, Unidade Básica de 

Saúde - Carié, município de Canapi, estado de Alagoas. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

O uso errôneo de método 

contraceptivo oral 

Alta 30 Total Imediato 

Dificuldade de alcance de um 

público maior de mulheres na 

faixa etária de 25 a 64 anos para 

realização de citologia 

Alta 28 Parcial À curto prazo 

Elevação nos casos de 

parasitoses no grupo infantil 

Alta 27 Parcial À curto prazo 

Limitação na assimilação da 

forma correta do uso de 

medicação do grupo Hiperdia 

Média 29 Parcial À curto prazo 

Automedicação vista na maioria 

dos indivíduos do povoado. 
Média 26 Parcial À curto prazo 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
*Alta, média ou baixa; 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados; 
***Total, parcial ou fora; 
****Ordenar considerando os três itens. 
 
 

2 JUSTIFICATIVA 

É de suma relevância este projeto de intervenção para melhoria de adesão, 

destas mulheres em idades férteis ao planejamento familiar, sob o uso correto do 

contraceptivo oral e seus efeitos adversos, atendida pela equipe III, no povoado Carié, 

Alagoas, devido aos altos índices de gravidez indesejada em sua maioria na 

adolescência e os efeitos adversos do mesmo. Visto que esse fator vem sendo 

corroborado pela cultura da comunidade “o casar cedo”, mas acreditando no direito 

de escolhas destas, sobre a sua fecundidade, além do direito à informação sobre os 

efeitos adversos proporcionados por esta medicação, assim como o conhecimento da 

posologia, uma vez que são baseados em situações problemas que poderiam ser 

evitadas, dessa maneira torna-se item primordial para a resolutividade da saúde 

pública. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Apresentar projeto de intervenção para melhoria da adesão ao planejamento 

familiar relacionado ao uso correto do contraceptivo oral e a seus efeitos adversos, 

em mulheres atendidas pela equipe III da unidade básica de saúde de Carié, do 

município de Canapi, Alagoas. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

● Empoderar as mulheres sob os diversos métodos contraceptivos existentes assim 

como o consumir de forma consciente; 

● Orientar e garantir os direitos sexuais reprodutivos das mesmas; 

● Proporcionar que todas mulheres adscritas da área de abrangência sejam 

informadas sob a importância de conhecer os efeitos adversos do contraceptivo 

oral. 

● Promover educação em saúde sobre: o uso correto e efeitos adversos do 

contraceptivo oral, importância do planejamento familiar, os direitos sexuais e 

reprodutivos, diversidade dos métodos contraceptivos.  
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4 METODOLOGIA 
 
 

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional e a estimativa rápida dos 

problemas observados para a definição do problema prioritário, de acordo com 

Campos, Faria, Santos (2018).  

Esta estimativa rápida possibilitou classificar e priorizar conforme urgência de 

intervenção perante a melhoria de adesão do planejamento familiar sob o uso correto 

do contraceptivo oral e seus efeitos adversos, acompanhada pela equipe III, no 

povoado Carié, Alagoas, seguindo os passos que compõem o Planejamento 

Estratégico Situacional.  

Sendo assim, este passo a passo do Planejamento Estratégico Situacional 

refere-se ao levantamento dos problemas; priorização dos problemas encontrados; 

descrição do problema de maior relevância; explicar o problema; elaborar o desenho 

das operações; identificar os nós críticos; identificar os recursos críticos; analisar a 

viabilidade do plano e elaboração do mesmo.  

Foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon e documentos de 

órgãos públicos (IBGE, INEP, Ministério da Saúde, secretaria de atenção à saúde, 

artigos científicos e dissertações) e de outras fontes de busca para revisão 

bibliográfica. 

Foram utilizados os estudos que apresentaram similaridade com o objetivo do 

projeto de intervenção, buscando referencial teórico atualizado, para poder obter 

informações que subsidiam a continuidade deste e excluir os que não se adequam à 

elegibilidade da proposta de intervenção.  

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017).  

Para a definição das palavras-chave e keyboards utilizaram-se os Descritores 

em Ciências da Saúde, sendo estes: anticoncepcionais orais, planejamento familiar, 

saúde sexual e reprodutiva (BRASIL, 2017).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 

Conforme Souza et al. (2016), os anticoncepcionais orais (ACO) e a 

esterilização feminina são os métodos mais comuns, equivalente a 23,0% utilizados 

no Brasil. Cerca de 60,0% das mulheres em idade reprodutiva, utilizam algum método 

contraceptivo.  

Buscando historicamente relatos na literatura sobre o início da preocupação do 

governo em prol desta população, são vistos o lançamento do Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) em 1984, com finalidade de qualificar 

os profissionais de saúde nos aspectos relacionados à atenção à saúde reprodutiva 

além de garantir aos indivíduos o acesso aos meios de contracepção (CORRÊA, 

2012).  

Sabemos que independente de sua raça, cor, idade, situação socioeconômica, 

opção sexual ou religião, são direitos essenciais a todos os homens e mulheres este 

acesso, garantido à informação adequada para a escolha e a todos os benefícios dos 

métodos de planejamento familiar. Entretanto, são vistos que a tomada de decisão 

sobre qual método utilizar envolve várias circunstâncias e suas escolhas em sua 

maioria limitadas por motivos como os fatores culturais, sociais e econômicos além 

das considerações clínicas sobre a saúde da usuária (CORRÊA, 2012; AMÉRICO, 

2013). 

O uso deste ACO deve ser mediado por meio de informações necessárias 

garantido a este público orientações suficientes quanto a indicações, contraindicações 

e implicações de seu uso, sendo o acesso aos métodos contraceptivos conhecidos. 

De modo que se torna um problema de saúde pública, quando esses direitos são 

inexistentes, seja ele sobre o conhecimento do assunto ou sob o método de eleição 

mais eficaz, assim como o método em si (CORRÊA, 2012, ALMEIDA; ASSIS, 2017). 

Com base nessa linha de seguimento foram analisados estudos que detém de 

informações sobre a utilização dos métodos contraceptivos. Deste modo, ao se buscar 

sob este conhecimento, podemos citar conforme os estudos de Borges, Sabino, 

Tavares (2016) e Cunha (2014) nos Estados unidos, em que relataram os 

anticoncepcionais orais como o método mais utilizado, o qual é representado por cerca 

de um terço das mulheres e 84% das mulheres em idade reprodutiva utiliza algum 

método contraceptivo. 
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Segundo Côrrea (2012), no Brasil o método contraceptivo mais comum (29%) 

corresponde a esterilização feminina e em segundo o contraceptivo oral, 

representando (25%) da população. No país 81% das mulheres faziam uso de algum 

método para o planejamento familiar, segundo os dados realizados pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2006.   

 Souza et al. (2016) aponta essa predominância de forma negativa, devido a 

facilidade do acesso a medicação, em que a maioria das vezes este, ocorre em um 

balcão de farmácia sem a obrigatoriedade da prescrição médica, por esse motivo há 

inexistência do acompanhamento profissional, para que o conhecimento sob o seu 

uso assim como os efeitos indesejados possa se fazer presente.  

 Côrrea (2012), relata em seu estudo uma pesquisa que avaliou em 05 cidades 

brasileiras o conhecimento das mulheres sobre os efeitos da ACO, o qual constatou 

que estas usuárias desconhecem o método contraceptivo que faz uso. Enquanto que 

no estudo de Souza et al. (2016), aborda que as mulheres, em sua maioria, conhecem 

sob o uso correto do método contraceptivo oral, porém existe incompreensão sob os 

efeitos colaterais desta medicação.  

Ainda que sob a importância do assunto em questão ora sob a prevalência do 

uso de métodos contraceptivos ora sob o uso correto dos anticoncepcionais orais, 

poucos estudos foram realizados no Brasil, apesar de ser o mais utilizado pelas 

mulheres como citado em vários estudos mencionado anteriormente. Podendo ser 

relatado também essa corroboração no estudo de Corrêa (2012), o qual mostra essa 

prevalência sob o uso do método contraceptivo oral na cidade de Pelotas (RS) 

representando cerca de 64,9%, em mulheres na faixa etária de 20 a 49 anos de idade, 

enquanto que, em São Leopoldo (RS), está correspondeu há 48,8% da população 

feminina.  

Dados semelhantes aos estudos anteriores são vistos na pesquisa de Corrêa 

et al. (2017), a qual denota a não existência de inquéritos populacionais brasileiros 

para averiguação desta situação problema. Estes autores culpabiliza o Brasil por 

essas mulheres não estarem em acompanhamento dos serviços de saúde, o qual 

recorrem a farmácias para uso da pílula, permitindo o aumento do agravo da situação 

problema.  

Prosseguindo sobre o problema, inerente a essa ausência de conhecimento 

das mulheres sobre o uso correto do método contraceptivo oral, no estudo de Souza 

(2014), assim como na pesquisa de Corrêa, (2012), essa situação acomete as 
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mulheres que possuem escolaridades baixas, fazendo-se necessário a presença de 

acompanhamento do profissional de saúde para as orientações devidas.  

 O acompanhamento destes profissionais de saúde possibilitaria um 

planejamento e uma assistência adequada, com intuito de conscientizar este acesso 

ao método contraceptivo, promovendo melhorias neste consumo consciente, uma vez 

que se torna mais eficaz quando o conhecer se faz presente sobre as tendências de 

utilização dos métodos e seus fatores associados. Além das características das 

mulheres que faz o uso desta medicação (BORGES, SABINO, TAVARES, 2016; 

CORREIA, VASCONCELOS, SOUZA, 2017). 

Neste cenário é viável que medidas sejam tomadas para que esta realidade 

não perdure, pois, a ferramenta imprescindível será o conhecer, de modo que esta 

será a base para construção na mudança deste agravo à saúde, para que o 

aconselhamento possa existir bem como a livre escolha informada (CORRÊA et al., 

2017, SANTOS et al.,2018).   

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “O uso errôneo de método 

contraceptivo oral”, para o qual se registra uma descrição do problema selecionado 

(terceiro passo), a explicação (quarto passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto 

passo). 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, a (s) operação (ões), projeto, os resultados esperados, 

os produtos esperados, os recursos necessários para a concretização das operações 

(estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

 
Ao levantar e analisar o agravo de saúde desta zona rural corroborado pelos 

dados do sistema do município, cidade saudável, que quantifica as mulheres em idade 

fértil da área de abrangência da unidade de saúde III, o qual corresponde a 3.968 

referente ao mês de jul. 2020, acredita-se que está em sua maioria faça uso de algum 

método para evitar gravidez.   
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 Assim, a descrição deste problema priorizado: o uso errôneo de método 

contraceptivo oral pela unidade de saúde III Carié, será obtido por meio de dados 

fornecidos pela equipe multiprofissional de saúde, E-SUS, complementado por busca 

ativa de relatos na literatura. 

Serão utilizados o registro de informações de dispensação de medicamentos 

da farmácia-HORUS para alcance do quantitativo de mulheres que fazem o uso de 

anticoncepcionais da unidade. Enquanto que o sistema E-SUS servirá de base para 

conhecer a diversidade destes ACO e o registro de pré-natal da unidade com a 

finalidade de obter informações inerentes a faixa etária que são acometidas com mais 

frequência a gravidez, contando com o auxílio do banco de dados disponíveis no 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e 

complementado pelo sistema cidade saudável do município de Canapi. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 
Inicialmente a situação problema sobre a elevação de casos de mulheres 

fazendo o uso errôneo de método contraceptivo oral e a ausência de conhecimento 

dos efeitos adversos deste na comunidade rural, acontece devido a facilidade do 

acesso à medicação em que a receita não é exigida para sua compra. Isso limita o 

acesso de informações a essas mulheres sobre o medicamento, de modo que a livre 

escolha acompanhada de suas devidas orientações não ocorre. Na gestão anterior, 

ocorria nesta unidade de saúde a dispensação de contraceptivo oral, sem 

necessidade de renovar receitas mensalmente, acreditando que estas conheciam sob 

o mesmo, pelo tempo de uso, mas notou-se nas consultas de planejamento familiar o 

desconhecimento sobre o uso correto desta medicação. Portanto, as que procuram 

os serviços da unidade, são empoderadas sobre esses métodos, seja as que se 

utilizam dos contraceptivos da UBS, seja as que procuram orientação para 

conhecimento dos diversos existentes.  

Outra causa a ser mencionada, apesar dos números significativos de mulheres 

frequentando a unidade de saúde, o todo da área de abrangência não é atingido, visto 

a importância do assunto a ser disseminado para todas. 

Determinantes sociais também influenciam nesse problema de saúde, uma vez 

que a maioria possui condições socioeconômicas diminuídas e baixa escolaridade. 
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Por se referir a zona rural são pessoas conservadoras, o que dificulta também falar 

sobre o assunto em questão. 

 A ausência do acompanhamento do profissional de saúde para adesão de 

método contraceptivo de forma consciente, pode proporcionar na comunidade uma 

elevação de gravidez indesejada, podendo levar na maioria das vezes a cometer 

aborto ilegal, colocando suas vidas em perigo. 

Assim como, podemos mencionar, as consequências de ingerir o método 

contraceptivo oral, sem conhecer suas contraindicações, uma vez que esta medicação 

se torna prejudicial para as pessoas com hipertensão arterial sistêmica, diabetes 

mellitus, doença cardiovascular, tabagistas e maior que 35 anos. Estudo de Corrêa et 

al. (2017), mostra que a presença de uma contraindicação acarretará problemas na 

qualidade das ações referentes ao planejamento familiar e integralidade das ações 

em saúde. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 
 

Partindo desse pressuposto os nós críticos desta realidade condizem com: 

 

1. Educação em saúde para a comunidade com ênfase nessas mulheres em 

idade fértil; 

 

2. Controle da distribuição desses anticoncepcionais na unidade de saúde, para 

que o aconselhamento e as devidas orientações ocorram; 

 

3. Desconstrução deste paradigma sobre o assunto sexualidade na comunidade; 

 

4. Realizar busca ativa dessas mulheres em período fértil e uma possível criação 

de uma ficha que permita o profissional de saúde monitorar estas mulheres, 

possibilitando através desta averiguar o tempo que a mesma buscou o serviço 

de saúde para planejamento familiar, assim como prosseguir com a 

continuidade de empoderamento das mesmas, sob o assunto em questão; 
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5. Realização de visitas domiciliares para continuidade do discernimento sobre a 

importância do conhecimento de seu método contraceptivo para todas as 

mulheres em idades férteis adscritas na unidade III; 

 

6.  Capacitação dos Acs para colaboração neste processo contínuo de uma 

prestação de assistência sobre planejamento familiar adequada;  

 

7.  Qualificação dos profissionais de saúde inerente a importância do uso correto 

do método contraceptivo oral por meio de acompanhamento eficaz que 

proporcione conscientizar a população. 

 
Quadro 4- Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, 

resultados e produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto 

passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo). 

Nós críticos Operação/projeto Resultados 
esperados 

Produtos 
esperados 

Recursos necessários para 
concretização das operações 

Uso errôneo de 
método 
contraceptivo oral 
assim como os 
conhecimentos dos 
efeitos adversos 
deste na 
comunidade rural. 

Aumentar as 
realizações de 
educação em saúde 
para a comunidade com 
ênfase nessas 
mulheres em idade fértil 
com intuito de elevar o 
conhecimento destas. 
 

Espera-se alcançar 
com o 
discernimento do 
conhecimento o 
empoderamento 
destas mulheres. 

População mais 
consciente sob o 
uso desta 
medicação. 

Projetor; 
Materiais escolares (Cartolinas, 
folhas A4, caixas, lápis, canetas, 
adesivos) para possível realização 
de dinâmica; 
Aumento da diversidade de 
métodos contraceptivos na 
unidade. 
 
 
 

Liberação de 
anticoncepcionais 
orais sem a 
necessidade de 
renovação de 
receita; 

Melhoria no controle da 
distribuição destes 
anticoncepcionais na 
unidade de saúde, para 
que o aconselhamento 
e as devidas 
orientações ocorram; 
 
Plano de governo para 
criação de uma 
normatização para 
exigência de receita 
nas farmácias ao aderir 
o método contraceptivo. 
 

Acredita-se que 
com esta operação 
essas mulheres 
detenham da livre 
escolha de forma 
consciente. 

Proporcione um 
alcance em massa 
de 100% destas 
mulheres adscritas 
na unidade de 
saúde para 
seguimento do 
planejamento 
familiar. 

Orientação da equipe envolvida 
neste processo, seja dos ACS que 
realizam esta busca ativa de 
mulheres para o serviço seja da 
recepcionista que realiza 
dispensação dos medicamentos; 
 
Normatização do município para 
que padronize esse controle para 
todas as unidades de saúde. 

Tabus existentes 
nessa zona rural 
sob o assunto 
sexualidade. 

Desconstrução destes 
tabus sobre o assunto 
sexualidade na 
comunidade. 
 

Espera-se 
aceitação deste 
público sob o tema 
em questão. 

Mulheres alcance 
seus direitos sob 
sua fecundidade. 

Projetor; 
 Materiais escolares (Cartolinas, 
folhas A4, caixas, lápis, canetas, 
adesivos) para possível realização 
de dinâmica; 
 

Fatores que 
favorecem a 
ocorrência desta 
situação 
(Determinantes 
socioeconômico, 

Criação de ficha de 

controle para 

acompanhamento e 

monitoramento destas 

Conjectura 
abranger essas 
orientações para 
todas as mulheres 
em idade fértil do 
povoado, para que 

Profissionais de 
saúde capacitado 
em resolver 
situação problema 
sob planejamento 
familiar; 

Meio eletrônico para auxílio da 
criação da ficha; 
Dados que subsidiem e fomentem 
esta ficha de controle. 
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escolaridade, 
religião, tabus, a 
não exigência de 
receita para se 
obter o método 
contraceptivo 
oral....). 

mulheres em idades 

férteis com a finalidade 

de minimizar esse 

agravo de saúde.  

 

estas tenham 
autonomia e 
conhecimento sob 
suas decisões e 
escolhas. 

 
Facilidade de 
informações sob 
olhar da ficha de 
criação para 
manejo de práticas 
satisfatória deste 
público. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 

 
6.4 Identificação dos recursos críticos e viabilidade do plano 

 
 

Ao traçar os nós críticos pensando na expectativa de solucioná-los buscando 

estratégias que permitam o alcance satisfatório desta resolubilidade, deparo dentre 

estes planejamentos de soluções os recursos críticos do plano, de modo que a curto 

ou médio prazo acredito que não seria solucionado. 

 Os autores envolvidos nessa situação problema seriam um plano de governo 

sobre uma possível normatização que se impõem a obrigatoriedade de receita para 

se aderir o método contraceptivo, fazendo com o que essas mulheres procurem 

profissionais de saúde como medida de minimizar essa situação problema existente, 

permitindo assim o acompanhamento e as orientações devidas sobre o método 

contraceptivo. Iria necessitar de métodos que motivasse esses autores, porém 

pensasse numa possível publicação deste trabalho com intuito de sensibilizar os 

mesmo neste cenário. 

Outro recurso crítico a ser mencionado baseia-se no contexto de controle das 

unidades de saúde sob liberação desses métodos contraceptivos orais, no sentindo 

de que ocorra esta dispensação de medicamento sob duas vias de receita, o qual uma 

fique na unidade e outra segue com o paciente para possível consulta posterior, caso 

ainda persista dúvida ou como forma de lembrete. Seguindo nessa linha de 

direcionamento os autores envolvidos são os gestores do município, para que 

normatize esse controle para todas as unidades de saúde, com a finalidade de 

abranger não somente a região o qual detém este plano de ação, mas sim, as demais 

que fazem parte do município. 

Prosseguindo nesse raciocínio podemos observar que as condutas sob 

responsabilidade desses autores seriam em intensificar e normatizar, mas que a 

responsabilidade seria direcionada aos profissionais de saúde como continuidade 

desta resolução de problema, uma vez que são essenciais no processo de 
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planejamento familiar, por conseguinte ao referir desta maneira o que se observa são 

as motivações de formas favoráveis.  

Desse modo, as sugestões abordadas acima viabilizaram o plano de 

intervenção, posto que anteriormente são citados os autores que controlam os 

recursos críticos. Os recursos que estes controlam, assim como as motivações para 

possíveis mudanças que favoreçam a solução do problema. 

 

6.5 Plano operativo do projeto 

 

Sabemos que essa etapa do plano de intervenção tem como objetivo referir os 

responsáveis para continuidade do plano em ação. Dessa maneira, na situação 

problema acoplada a esse planejamento, estes seriam os profissionais de saúde, 

especificamente médicos e enfermeiros, responsáveis por dispensar medicamentos 

das unidades e os ACS na continuidade e reforço das orientações. E também como 

mencionado, o coordenador da atenção básica, assim como o secretário de saúde 

careceria de intensificar e padronizar.  

A cor responsabilização também é direcionada a autores que não fazem 

diretamente parte da equipe, mas que suas contribuições seriam bastantes favoráveis 

para solução. Sem a colaboração destes, o plano pode ser implementado com 

resultado não tão significativos quantos com seu auxílio, mas obteria uma certa 

minimização neste agravo de saúde no povoado.  
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Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ Liberação de 

anticoncepcionais orais sem a necessidade de renovação de receita”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família III do 

município de Canapi, estado de Alagoas. 

Nó crítico 1 Liberação de anticoncepcionais orais sem a necessidade de renovação 

de receita; 

6º passo: operação 

(operações)  

Melhoria no controle da distribuição destes anticoncepcionais na 
unidade de saúde, para que o aconselhamento e as devidas 
orientações ocorram; 
 
Plano de governo para criação de uma normatização para exigência 
de receita nas farmácias ao aderir o método contraceptivo; 

 

6º passo: projeto/resultados 

esperados 

Acredita-se que com esta operação essas mulheres detenham da livre 

escolha de forma consciente. 

6º passo: produtos 

esperados 

Proporcione um alcance em massa destas mulheres a unidade de 

saúde para seguimento do planejamento familiar. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Semear conhecimento acerca da importância sob o 

controle para dispensação deste medicamento.  

Financeiro: Capacitar os envolvidos no processo do cuidar 

(projetores, reuniões...).  

Político: Gestor municipal.  

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

  Gestor municipal (favorável). 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Responsável: Médico, enfermeiro, responsável pela 

dispensação da medicação e gestores do município. 

Motivação: Favorável; 

Ações de estímulos:  Conscientização da população inerente a 

importância do acompanhamento do profissional de saúde na 

adesão do método contraceptivo. 

 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Enfermeira/ Início em três meses e término em 12 meses. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Após exigência da receita e acompanhamento das mulheres em 
idades férteis por profissionais de saúde da unidade de saúde 
a qual estas estejam inseridas, avaliar e monitorar o quantitativo 
e se partir desta iniciativa surtiu efeito sob a situação problema. 
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Quadro 6 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2 ” relacionado ao problema “ Uso errôneo de 

método contraceptivo oral assim como o conhecimento dos efeitos adversos 

deste na comunidade rural”, sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família III, do município Canapi, Estado de Alagoas. 

Nó crítico 1 Uso errôneo de método contraceptivo oral assim como o conhecimento 

dos efeitos adversos deste na comunidade rural. 

6º passo: operação 

(operações)  

  
Aumentar as realizações de educação em saúde para a comunidade, 
com ênfase nessas mulheres em idade fértil, com intuito de elevar o 
conhecimento destas. 

 

6º passo: projeto /resultados 

esperados 

 Espera se alcançar com o discernimento do conhecimento o 

empoderamento destas mulheres. 

6º passo: produtos 

esperados 

População mais consciente sob o uso desta medicação. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo:  Disseminação sobre o assunto em questão, traçando 

estratégias para implementação. 

Financeiro: Auxílio de panfletos, projetores... 

Político: Intensificação do coordenador e secretário de saúde.  

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Gestor da UBS (favorável); secretário de saúde (favorável). 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Responsáveis: Médico, enfermeiro, ACS; 

Motivação: Favorável; 

Estratégias: Organização da agenda, e aumento das ações em 
saúde. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Enfermeira/ Início em três meses e término em 12 meses. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Acompanhamento após realizações das ações com o objetivo de 
avaliação do plano implementado (06 meses). 

Capacitação dos ACS para prosseguir com o monitoramento e 
possíveis orientações destas mulheres. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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Fonte: Elaborado pela autora (2020)

Nó crítico 3 Fatores que favorecem a ocorrência desta situação problema 

(Determinantes socioeconômico, escolaridade, religião, 

tabus, a não exigência de receita para se obter o método 

contraceptivo oral…). 

6º passo: operação 

(operações)  

Criação de ficha de controle para: Conhecimento da 

população e a diversidade dos métodos contraceptivos se 

conhecem a medicação, seu uso e seus efeitos, busca ativa 

destas mulheres...). 

6º passo: projeto 
/resultados esperados 

Conjectura abranger essas orientações para todas as 

mulheres em idade fértil do povoado, para que estas tenham 

autonomia e conhecimento sob suas decisões e escolhas. 

6º passo: produtos 

esperados 

Profissionais de saúde capacitado em resolver situação 
problema sob planejamento familiar; 

Facilidade de informações sob olhar da ficha de criação para 

manejo de práticas satisfatória deste público. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: conhecimento da realidade da diversidade de 

anticoncepcionais para orientar de forma eficaz.  

Financeiro: aumento de variedade de anticoncepcionais na 

unidade, com objetivo de controle para com estas mulheres, 

uma vez que usufruía do serviço sem a necessidade de 

aderir em farmácias e fazer o uso sem orientação do 

profissional de saúde.  

Político: Intensificação do coordenador e secretário de saúde 

para possível aumento desta variedade de anticoncepcionais 

nas unidades de saúde do município.  

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Gestor da UBS (favorável); secretário de saúde (favorável);  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Responsáveis: gestor municipal; 

Motivação: Favorável; 

Estratégias: Elaboração da ficha com auxílio dos ACS. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Enfermeira/ A longo prazo. 

10º passo: gestão do 

plano: monitoramento 

e avaliação das ações 

Monitorar e avaliar as 678 mulheres em idades férteis, por 

meio da ficha controle.  

Quadro 7 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó 

crítico 3” relacionado ao problema “Fatores que favorecem a ocorrência 

desta situação problema. ”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família III, do município Canapi, Estado de Alagoas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente projeto de intervenção constituiu-se por meio de vivências da autora 

e buscas em banco de dados confiáveis, o qual aponta a relevância desse problema 

que nos permite embasar este estudo. 

Para tal, como medidas de minimizar determinado agravo à saúde serão 

realizadas intervenções que proporcionem melhorias para com o nó crítico 

encontrado, como as ações de educação em saúde para a comunidade com ênfase 

nessas mulheres em idade fértil; as preocupações com o controle da distribuição 

desses anticoncepcionais na unidade de saúde, para que o aconselhamento e as 

devidas orientações possam se fazer presente, as visitas domiciliares para 

continuidade do discernimento sobre a importância do conhecimento de seu método 

contraceptivo e a capacitação dos ACS para continuidade deste processo do cuidar.  

Percebe-se o quão é importante o trabalho interdisciplinar em equipe para 

intensificação sobre a minimização deste agravo à saúde, desde os ACS que está 

diretamente em contato com a população, que possibilita o resgate destas mulheres 

aos cuidados da unidade de saúde. Assim como por meio das capacitações, em que 

possam ofertar a estas, orientações para com a importância deste acompanhamento 

pela equipe de saúde, aos gestores, corroborando para o desenvolvimento das ações 

de saúde.  

Com a realização deste projeto de intervenção esperar-se sensibilizar tanto a 

comunidade sobre a relevância do conhecer para um consumo consciente, assim 

como aos gestores municipais sobre a importância de garantir a qualificação 

profissional frente a essa realidade.  

Portanto, o que podemos esperar é que se todas as medidas indicadas 

seguirem nessa trajetória de soluções, permitirão uma assistência de planejamento 

familiar eficaz, garantindo a essas mulheres os direitos sexuais e reprodutivos como 

preconizados em lei. 

Sendo assim, pensar em conscientizar como maneira de viabilizar o plano 

proposto é a base inicial, mas que a colaboração do contexto como o todo é primordial, 

para a execução de forma mais satisfatória, uma vez que esta necessidade de 

intervenção foi imprescindível e que as ações contempladas pela equipe de saúde 

não se resumem somente no conscientizar, mas no acompanhamento destas como 

alternativa de minimizar os erros.  
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