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RESUMO: A gravidez não planejada é um dos assuntos a serem discutidas pela 

estratégia saúde da família como uma forma de informar e orientar a comunidade 

no território sobre a importância do planejamento familiar. Este projeto de 

intervenção foi desenvolvido após a equipe de saúde da família observarem 

através de suas ações, o alto índice de gravidez não planejada na comunidade 

Ato da Cruz no município de Floriano, onde foram identificados por ambos, vários 

problemas em relação a saúde, como gravidez na adolescência, mulheres com 

vários filhos abandonadas pelos parceiros, doenças sexualmente transmissíveis 

e iniciação precoce de relação sexual. O objetivo do trabalho é   elaborar um 

projeto de intervenção na comunidade Alto da Cruz no município de Floriano-PI, 

visando diminuir a gravidez não planejada e as consequências devido ao não 

planejamento familiar. Para a realização da revisão de literatura foram de acordo 

com o curso de especialização saúde da família e comunidade da Universidade 

Federal do Piauí em parceria com a UNA/SUS com os descritores pesquisados 

no banco de dados BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). Portanto com esse 

trabalho espera-se que as equipe de saúde em seu cotidiano possam realizar 
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atividades na comunidade e nas escolas com a participação dos pais em relação 

a assuntos pertinentes sobre educação em saúde, especialmente sobre 

planejamento familiar, através de diálogo com ações criativas como: roda de 

conversa, debates, dinâmicas interativas, encenação, para assim poderem 

contribuir e incentivar também a escola a ter um olhar crítico e reflexivo para 

colocarem em prática temas como esse no seu cotidiano acadêmico em parceria 

com a família. 

 

DESCRITORES: Planejamento Familiar e Serviço Social. Gravidez não 

planejada. Saúde da mulher. 

 

ABSTRACT: Unplanned pregnancy is one of the issues to be discussed by the 

family health strategy as a way to inform and guide the community in the territory 

about the importance of family planning. This intervention project was developed 

after the family health team observed through their actions, the high rate of 

unplanned pregnancy in the community Ato da Cruz in the municipality of 

Floriano, where they were identified by both, several problems in relation to 

health, such as teenage pregnancy, women with several children abandoned by 

squatters, sexually transmitted diseases and early initiation of sexual intercourse. 

The objective of the work is to elaborate an intervention project in the Alto da 

Cruz community in the municipality of Floriano-PI, aiming to reduce unplanned 

pregnancies and the consequences due to non-family planning. To carry out the 

literature review, they were in agreement with the specialization course on family 

and community health at the Federal University of Piauí in partnership with UNA 

/ SUS with the descriptors researched in the VHL (Virtual Health Library) 

database. Therefore, with this work, it is expected that health teams in their daily 

lives can carry out activities in the community and in schools with the participation 

of parents in relation to pertinent issues on health education, especially on family 

planning, through dialogue with creative actions such as : conversation circle, 

debates, interactive dynamics, staging, so that they can also contribute and 

encourage the school to have a critical and reflective look to put into practice 

themes like this in their academic daily life in partnership with the family. 
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1 INTRODUÇÃO 

Floriano é um município brasileiro do estado do Piauí. Situa-se na Zona 

Fisiografia do Médio Parnaíba, à margem direita desse mesmo Rio, em frente à 

cidade de Barão de Grajaú, Maranhão. A cidade fica a 240 km da capital do 

estado do Piauí, Teresina. Suas coordenadas geográficas são: 06°46'01” de 

latitude sul, e 43°01'22” de longitude oeste em relação a Greenwich. Sua altitude 

e de 140 metros e o clima quente e seco, no verão, e úmido na época das 

chuvas. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2018, era de 59,935[2] 

habitantes, enquanto a sua área territorial é 3.409,647 km², contabilizando uma 

densidade demográfica de 16,92 hab./km². 

 

 Este projeto de intervenção, visa orientar sobre a gravidez não planejada 

e a importância do planejamento familiar na comunidade do bairro alto da cruz, 

visto que diante da realidade da Estratégia Saúde da Família, os profissionais 

observaram o alto índice de gravidez não planejada principalmente pela classe 

mais pauperizada do bairro. 

 

 Destaca-se que na sociedade brasileira contemporânea vem ocorrendo 

muitas mudanças no seio da família, questões como ter ou não filho, mudanças 

no trabalho, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a participação do 

homem ou do casal de forma conjunta na educação de crianças nos dias atuais 

e dentre outros pontos relevantes. Enfim, podemos compreender que muitas 

famílias diante da conjuntura da realidade brasileira preferem optar por um 

planejamento familiar que possam primeiro construir suas carreiras para depois 

ter clareza se querem casar, ter filhos, engravidar, ser pais ou nenhuma das 

opções pontuadas. 

 

É importante destacar que as famílias menos favorecidas são as que mais 

precisam pôr em pratica o planejamento familiar devido o aspecto econômico, 

social e cultural do Brasil. Percebe-se que esse público na maioria das vezes 



 
 

não tem condições dignas para suprir as necessidades básicas dos seus filhos, 

e as vezes a falta de informação e orientação levam os mesmos a essa 

realidade. Destaca-se também que crianças e adolescentes criadas em 

ambientes menos favorecido na maioria das vezes não tem acesso à educação 

de qualidade, saúde, lazer, gerando assim, o ciclo da pobreza, onde mães que 

tiveram crianças na adolescência a tendência é que quando chega a vez da filha 

na mesma idade da mãe elas passam por essa mesma problemática, e muitas 

dessas jovens acabam não conseguindo voltar aos estudos por conta que não 

tem com quem deixar a criança, ou vergonha de sai de casa por causa da 

responsabilidade de ser mãe cedo, sem falar no ambiente familiar  que as vezes 

é insalubre e com numerosas quantidade de pessoas em uma mesma casa. 

 

 Portanto, esse projeto buscou salientar também a participação do homem 

no planejamento familiar, que diante da trajetória cultural, mesmo com a 

implantação da lei do planejamento familiar estabelecendo que a 

responsabilidade familiar é do casal, ainda se perpetua de maneira tímida, 

colocando a mulher como principal responsável com os cuidados dos filhos, 

pontou-se sobre métodos contraceptivos, gravidez na adolescência, relação 

sexual precoce, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada ou 

indesejada e a contribuição do Serviço Social no planejamento familiar. 

  

 Dessa forma, essa problemática torna-se essencial para que sejam 

abertas as discussões acerca na redução de sua ocorrência, pois através da 

realização de debates buscaremos a sensibilização dos usuários e convida-los 

a refletir sobre as consequências de uma gravidez não planejada e indesejada. 

Diante disso o estudo terá como objetivo geral intervir na gravidez não planejada 

e suas implicações na comunidade alto da cruz no município de Floriano-PI 

atendido pela atenção primária à saúde; 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 ANÁLISE DA SAÚDE DA MULHER  

 



 
 

De acordo com Nascimento e Ferreira (2016), a saúde da mulher no Brasil 

historicamente esteve centrada com maior intensidade em relação ao 

nascimento da criança, amamentação, gestação, natalidade e mortalidade da 

mulher, ou seja, na maior parte a saúde em relação a esse público está mais 

ligado a questão de fecundação do que do ser concreto existente mulher. 

 

É importante destacar que não temos como entender o contexto feminino 

sem falar da relação de gênero entre o masculino e o feminino, observando que 

há uma relação de força, poder, dominação e exploração entre um grupo em 

relação ao outro. Contudo, a mulher sempre foi colocada em segundo plano, os 

papéis de gêneros são impostos desde da infância, a mulher é ensinada a vestir 

roso, a brincar de boneca, a ser meiga e sentimentalista, e aprender desde de 

cedo que um dia vai ser mãe, papéis estes que se reproduzem nos dias atuais 

com outras roupagens, mas que continuam ali enraizados na cultura e na 

sociedade de forma geral. (NASCIMENTO E FERREIRA, 2016.). 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) ressalta que as mulheres vêm 

adoecendo com muita frequência seja fisicamente ou mentalmente por conta de 

vários fatores existentes, como por exemplo depressão, questões que envolve a 

vida financeira e econômica, muitas vezes com preocupações com os filhos 

diante da vida precária e subalterna de não poderem dar uma vida digna aos 

mesmos, como também desemprego exacerbado, sem falar da violência que 

está grande em nosso país, exclusão social, sobrecarga do trabalho doméstico  

e inúmeros outros fatores que está por trás de uma dada realidade, ou seja, as 

mulheres podem até viver mais do que os homens mas em compensação 

adoecem com mais frequência. 

 

Um marco muito importante da saúde da mulher foi a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher criada pelo Ministério da Saúde em 2004, 

colocando como enfoque a promoção e proteção à saúde e abordando questões 

de integralidade, universalidade, gênero, direitos sexuais, reprodutivos, 

planejamento familiar, a atenção ao abortamento materno e o combate à 

violência doméstica como também orientação e tratamento as mulheres com HIV 

/aids, aos métodos contraceptivos, salienta-se que as mulheres são a maioria da 



 
 

sociedade brasileira e as que mais frequentam o SUS, muitas vezes não só com 

atendimento para si, mas como acompanhante de idosos, crianças, vizinhos, tios 

e dentre outros. 

Então, observamos que a saúde da mulher diante de toda a trajetória 

histórica ocorreu inúmeras mudanças, mas percebeu-se também que essas 

mudanças foram através de pressões populares e especificamente através do 

movimento feminista que durante anos vinham lutando para combater 

discriminação de cor de gênero, classe social, liberdade do corpo como direito 

social e que precisa ser respeitado, enfocando que somos iguais enquanto seres 

humanos mais diferentes nos pensamentos, na forma de agir e pensar, mas que 

isso não deixa de ser menos ou melhores que os outros, simplesmente com 

nossos direitos civis, individuais, políticos e sociais adquiridos enquanto seres 

de dignidade. 

 

2.2 GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

De acordo com Araújo (2017), a gravidez não planejada é aquela não 

organizada ou não programada pelo casal, visto que carrega inúmeras 

consequências como: baixa renda, evasão escolar, baixo rendimento nos 

estudos, depressão, ansiedade, abandono do parceiro e dentre outros fatores. 

 

O debate do tema gravidez não planejada é importante para se pensar 

em estratégias e políticas públicas eficazes de levar informação e orientação 

sensibilizando os casais de adotarem o planejamento familiar, para que possam 

se organizarem e refletirem sobre seu contexto social se tem condições dignas 

para terem filhos, quando tê-los ou não, e assim construir metas, objetivos, 

diálogo, acordo para qualquer decisão.  

 

Na sociedade atual a gravidez não planejada atinge vários fatores sociais 

seja a mulher adolescente como também adulta na faixa de 10 a 49 anos, sem 

falar que a principal causa de óbitos de adolescentes é a gravidez precoce entre 

15 e 19 anos, isso ocorre principalmente porque a adolescência é uma fase de 

desenvolvimento, onde o corpo está passando por várias transformações e 



 
 

muitas jovens não estão preparadas nem fisicamente nem mentalmente com 

tamanha mudança. (ARAÚJO, 2017).  

 

Um outro ponto importante a destacar é o papel do homem no 

planejamento familiar, onde ainda se tem pouca participação do mesmo, ficando 

na grande maioria a responsabilidade da mulher em usar os métodos 

contraceptivos, como também pouco acompanhamento da gravidez, muitas 

mulheres vão desacompanhadas no período do pré-natal, nas reuniões de 

orientações e informação sobre os bebês, sem falar que muitas mulheres são 

abandonadas por seus parceiros e acabam passando por todo o processo da 

gestação sozinhas, isso acontece porque na nossa sociedade a 

responsabilidade de criação dos filhos ainda é da mulher, elas sim são cobradas 

e julgadas por seus atos e escolhas, já o homem quando separado da mulher, o 

mesmo também se separa dos filhos, tendo em vista, que os homens logo 

refazem sua vida, casam de novo, tem outros filhos com a nova família e acaba 

esquecendo dos que ficaram para trás, dando na sua maioria pensão por causa 

que a justiça impõem, mas não dão carinho, amor, educação, afeto, não deixam 

na escola, não levam ao médico, não levam ao parque, ou seja, não participam 

da vida dos filhos e o pior de tudo é que não são cobrados pelos seus atos.  

(NOGUEIRA; CARVALHO; TOCATINS; FREIRE. 2018). Como relata os autores 

nessa passagem:  

 

Apesar dos inúmeros avanços da sociedade, a mulher ainda é vista 

como a dona de casa e mãe, sendo o homem o grande provedor do 

lar. Essa construção do Ser mãe foi durante muito tempo, o papel 

principal na vida de uma mulher e sempre foi de sua responsabilidade 

o controle da prole. Essa realidade vem mudando, porém ainda temos 

um grande impacto quando levamos isso para prática profissional. 

(NOGUEIRA; CARVALHO; TOCATINS; FREIRE. 2018. P. 6). 

 

 Debater temas como gravidez não planejada é de suma relevância na 

sociedade brasileira, pois é onde desconstruímos alguns conceitos de senso 

comum, abrindo espaço para questionarmos questões de gênero, desigualdade 

social, preconceito, discriminação, classe social, cultura, sexualidade, poder 



 
 

aquisitivo baixo e alto, movimentos sociais e dentre outros inúmeros assuntos 

pertinentes a serem discutidos e desmitificados no nosso país.  

 

 De acordo com a Política Nacional de Atenção Integração a Saúde da 

Mulher do ministério da Saúde (2004),  não há como falar de planejamento 

familiar sem citar as doenças sexualmente transmissíveis (DST), que é 

considerada pelo Ministério de Saúde um dos maiores problemas de saúde 

pública no mundo, muitas vezes muitas mulheres acham que só em usar 

métodos contraceptivos como pílula anticoncepcional, DIU, laqueadura, podem 

até se livrar de gravidez indesejada ou não planejada, mas infelizmente não 

estão livres das doenças sexualmente transmissíveis como HPV, HIV/ AIDS, 

hepatite, gonorreia, sífilis e outras doenças. É relevante destacar que muitos 

homens ainda têm muito preconceito de usar preservativo, seja masculino ou 

feminino, uns dizem sentir alergia, outros desconfortos, outros dizem que sexo 

com camisinha não é a mesma coisa, ou seja, há sempre uma desculpa que 

levam a maioria dos homens e mulheres à não usarem preservativo, além de 

toda questão social e cultural que persegue a cultura brasileira.  

  

 Por isso a importância dos casais se organizarem e implementarem o 

planejamento familiar e para isso acontecer é necessária informação que possa 

ser transformado em conhecimento e conscientização sobre educação em 

saúde, umas das melhores formas para isso acontecer é a orientação sobre 

planejamento familiar, desde da infância para homens e mulheres  e com 

políticas públicas eficazes que realmente chegue a todas as classes sociais e 

sem tanta burocracia que venha a dificultar o acesso aos métodos contraceptivos 

dos usuários, pois sabemos que a classe média ou alta tem muito mais facilidade 

e poder aquisitivo para pôr em prática o planejamento familiar e a classe mais 

precarizada muitas vezes são barradas pelo sistema e acabam desistindo de 

seus direitos. A educação em saúde na infância é interessante para que nas 

próximas décadas homens, mulheres ou casais tenham as mesmas obrigações 

em educar seus filhos independente de separação. 

  

2.3 IMPORTÂNCIA DOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS NA REDUÇÃO DAS 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 



 
 

 

A assistência à saúde em relação aos métodos contraceptivos dá uma 

serie de opção a mulheres, homens e casais que desejam se prevenir de 

maneira segura e eficaz aprovados pelo Ministério de Saúde. SOUZA, 2014). 

 

De acordo com Souza (2014), a eficácia dos métodos anticoncepcionais 

mais apropriados individuais ou entre casais é aquele que melhor atende as 

necessidades de ambos. Existe vários fatores que define um método 

contraceptivos, como acessibilidade, aceitação, prevenção e proteção das 

doenças sexualmente transmissíveis, disponibilidade, facilidade de uso, evitar 

gravidez precoce e indesejada e dentre outros. 

 

O Ministério de Saúde (2006), destaca que os princípios do Sistema Único 

de Saúde de universalidade, integralidade, descentralização, hierarquização e 

participação popular devem ser atendidos pelos serviços de atenção básica, no 

qual são realizados atendimento de acolhimento, diagnóstico precoce, 

assistência, acompanhamento e encaminhamento dos usuários com DST para 

as unidades de referências, dando prioridade a essas doenças como uma 

questão de saúde pública. 

 

A assistência as doenças sexualmente transmissíveis devem ser 

realizadas integramente pelo Programa de Saúde da Família, Unidades Básicas 

de Saúde, e pelas demais rede socioassistencial de cada território com as 

demais equipes interdisciplinar e multiprofissional que atendam os usuários sem 

preconceito ou discriminação por conta do seu quadro de saúde, com orientação 

e capacitação adequada para falar das DST, seja na triagem, consulta, 

aconselhamento e a comunicação da doença e seus agravos, forma de 

tratamento a mulheres , homens ou casais. (BRASIL, 2006).  

 

Salienta-se que com os métodos contraceptivos gratuitos, tornam-se mais 

eficaz sua eficiência, visto que a maioria da população não tem condições de 

adquirir, é importante uma correta orientação do/a profissional de saúde, para 

assim, o usuário confiar e tirar todas as dúvidas em relação ao seu método, é 

importante destacar que nada adianta passar um método que tenha uma maior 



 
 

eficiência se o mesmo for de uso restrito, e as vezes a paciente é barrada pelo 

SUS.  

 Os métodos contraceptivos são muito importantes para a prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis, ressaltando que o preservativo masculino 

e feminino são os mais eficazes e de menor poder aquisitivo para a prevenção 

de doenças como HPV, SIFILIS, HIV, gonorreia e hepatite. Existe vários métodos 

anticoncepcionais como: métodos comportamentais, métodos de barreira, 

métodos hormonais, o método da amenorreia e da lactação e métodos 

definitivos. (SOUZA, 2014). 

 

Portanto, o poder público junto com os demais órgãos da saúde, precisam 

democratizar as informações e não burocratizar o atendimento e o acesso em 

relação ao uso dos métodos anticoncepcionais para um melhor entendimento 

das mulheres, homens e casais, enfatizando para que serve cada um e como 

usa-los, sempre incentivando as equipes de estratégia saúde da família a 

debaterem assuntos como: a importância dos métodos contraceptivos para 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce ou 

indesejada, sendo importante o debate e a descentralização das informações 

não só nas UBS, mas nas escolas, comunidade, principalmente aquelas famílias 

mais vulneráveis que precisam de uma maior atenção em educação em saúde 

para poderem organizarem o planejamento familiar. 

 

 

2.4 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL NO PLANEJAMNETO FAMILIAR 

 

O planejamento familiar no âmbito da saúde envolve questões muito além 

de só apenas métodos contraceptivos, envolve orientação, informação, 

educação em saúde, e carrega algumas contradições e críticas acerca do seu 

conceito, uma parte da sociedade defende seus fundamentos e outra parte 

crítica afirmando que o planejamento familiar é uma estratégia do Estado em 

controlar a vida pessoal das pessoas para benefício próprio e não com a intenção 

de melhoria de vida da população. (FERREIRA; COSTA; MELO, 2014). 

 



 
 

No que concerne o Serviço Social na saúde, existem uma serie de 

contradições envolvidas justamente porque apresentam várias demandas no 

cotidiano da profissão, visto que a sociedade capitalista insere diversas 

armadilhas e contrarreformas no ideário da vida social e cabe ao profissional 

perceber essas contradições através do seu olhar crítico, reflexivo, propositivo e 

não só executivo com ações criativas e com bastante atenção para poder 

responder as demandas impostas no seu cotidiano. (NOGUEIRA; SARRETA, 

2019). As autoras destacam: 

 

O posicionamento do Serviço Social diante das demandas expostas, 

sabe-se que há uma estreita relação entre o Projeto Ético-Político 

profissional e o de Reforma Sanitária, através da afinidade entre os 

princípios, aportes e referências teóricas e metodológicas, além da 

semelhança no momento histórico em que estes Projetos são 

construídos, ambos no processo de redemocratização da sociedade 

brasileira nos anos de 1980. (NOGUEIRA; SARRETA, P.7). 

 

 Destaca-se que mesmo com alguns pontos positivos da profissão de 

Serviço Social na saúde, ainda há alguns limites que precisam serem 

desmitificados, na maioria das vezes o assistente social é colocado para atender 

os usuários apenas no campo da assistência, como orientação, informação, 

visita domiciliar, encaminhamentos, acompanhamentos, deixando a desejar na 

área de planejamento, pesquisa, gestão e assessoramento, sendo atividades 

muito importante para a profissão compreender as particularidades, 

singularidades e totalidades dos usuários na saúde. 

 

 Segundo a coletânea parâmetros para atuação de assistentes sociais na 

saúde (2010), destacam que o projeto privatista neoliberal requisita os 

profissionais a trabalharem métodos tradicionais e fragmentados como 

assistencialismo, ajuda, favor, ações individualistas, fiscalização dos usuários e 

entre outras demandas, entretanto, o projeto de reforma sanitária vem 

requisitando aos assistentes sociais a trabalharem questões de democratização, 

cidadania, aproximação da realidade do usuário, ações interdisciplinar e 

intersetorial, democratização das informações, planejamento familiar, ou seja, 

trabalharem juntos com a estratégia saúde da família em parceria com as 



 
 

Unidades Básicas de Saúde. (CFESS, 2010). Algumas competências do Serviço 

Social na saúde são:  

 

• estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de 

usuários que lutam pela real efetivação do SUS;  

• conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como 

os determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença;  

• facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde 

da instituição e da rede de serviços e direitos sociais, bem como de 

forma compromissada e criativa não submeter à operacionalização de 

seu trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que 

descaracterizam a proposta original do SUS de direito, ou seja, contido 

no projeto de Reforma Sanitária; 

 • buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista a 

interdisciplinaridade da atenção em saúde;  

• estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações que 

fortaleçam a articulação entre as políticas de seguridade social, 

superando a fragmentação dos serviços e do atendimento às 

necessidades sociais; 

 • tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros 

trabalhadores da saúde, espaços nas unidades que garantam a 

participação popular e dos trabalhadores de saúde nas decisões a 

serem tomadas; 

 • elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar 

assessoria técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como 

realizar investigações sobre temáticas relacionadas à saúde;  

• efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a fim 

de potencializar a participação dos sujeitos sociais contribuindo no 

processo de democratização das políticas sociais, ampliando os canais 

de participação da 9 população na formulação, fiscalização e gestão 

das políticas de saúde, visando ao aprofundamento dos direitos 

conquistados (CFESS, 2010, p.30). 

 

 Portanto, as atribuições e competências do/da assistente social na saúde 

ou em qualquer outro espaço sócio ocupacional devem ser orientados e 

norteados pelo projeto ético político da profissão, lei de regulamentação, 

diretrizes curriculares e o código de ética profissional, observando que não 

existem respostas prontas para as demandas sociais do cotidiano, é preciso 



 
 

saber que os desafios são colocados em pautas, mas não significa dizer que não 

podem ser intervistos e pelos menos diminuído, se a categoria se unir 

principalmente com outras profissões para juntos detectar falhas e propor 

estratégias que venham ser útil para coletividade na defesa intransigente dos 

direitos humanos. 

  

3 METODOLOGIA 

Para a realização do projeto de intervenção a equipe estratégia saúde da 

família da Unidade Básica Santa Cruz abordarão debates com roda de 

conversas na comunidade Alto Cruz em Floriano, sobre gravidez não planejada 

e suas consequências como gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, 

papel do homem no planejamento familiar e doenças sexualmente 

transmissíveis, e a contribuição do Serviço Social no planejamento familiar. 

 

A linguagem abordada será clara e objetiva de fácil entendimento. Para a 

elaboração da realização da revisão de literatura foram utilizados pesquisa no 

banco de dados BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), Google acadêmico no 

período de dezembro de 2019 a janeiro de 2020 

 

4 RESULTADOS – PLANO OPERATIVO 

Para resolução da problemática abordada, propõe-se a execução do 

Plano Operativo abaixo conforme o quadro 01. 

Quadro 01: planejamento de resolubilidade de situação problema. 

 

Situação problema OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Em discursão com a equipe estratégia 

saúde da família: Assistente Social, 

Enfermeira e pelos agentes comunitários de 

saúde (ACS) foram diagnosticadas na 

realidade da comunidade Alto da Cruz um 

alto índice de gravidez não planejada 

Oferecer 

informação 

para os 

usuários sobre 

os métodos 

contraceptivos 

e a prevenção 

e proteção das 

DST 

80% dos usuários 

mais informada e 

orientada sobre 

educação em 

saúde/  

Prazo: imediato 

Serão realizadas  

atividades didáticas 

para um maior 

entendimento dos 

usuários 

Equipe interdisciplinar da 

estratégia saúde da família da 

Unidade Básica Santa cruz  



 
 

Gravidez na adolescência e Iniciação 

precoce de relação sexual 

Orientar os 

adolescentes 

sobre a 

importância 

dos cuidados  

com a saúde 

sexual e 

reprodutiva 

Adolescentes  mais 

informada e 

orientada sobre 

educação em 

saúde/ Prazo: 

imediato 

Debates, roda de 

conversa, dinâmicas 

interativas, encenação 

nas escolas 

Equipe interdisciplinar da 

estratégia saúde da família da 

Unidade Básica Santa cruz 

Mulheres com 2 ou mais filhos sem 

condições dignas para sustentá-los e na 

maioria das vezes abandonadas pelos 

parceiros 

Falar da 

gravidez não 

planejada e 

suas 

consequências 

devido ao não 

planejamento 

familiar  

Comunidade mais 

informada e 

orientada sobre 

educação em 

saúde/ prazo:  

imediato 

Ao final abrir para 

perguntas e dúvidas 

sobre o assunto 

Equipe interdisciplinar da 

estratégia saúde da família da 

Unidade Básica Santa cruz 

 

 

 

5 PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO 

A equipe estratégia saúde da família deverá estar totalmente envolvida 

para realização do plano, observando os pontos positivos e negativos, e se a 

comunidade também vem mostrando interesse sobre o assunto estando abertos 

para discussões. 

 

O acompanhamento do plano de ações será feito por meio da verificação 

das atividades coletivas inseridas no SISAB/E-SUS, além disso será monitorado 

o indicador de redução da gravidez na adolescência. 

 

Durante e após a implantação do plano a equipe precisa analisar se houve 

algumas mudanças propostas como a inserção de mais mulheres à procura das 

Unidades Básicas de Saúde em relação aos métodos contraceptivos, e se está 

havendo mais envolvimento masculino na participação do planejamento familiar, 

também se houve alguma melhora na gravidez precoce ou indesejada, é 

importante que equipe criem uma planilha de monitoramento do plano para 

quando os usuários forem nas UBS ser anotadas as informações relevantes, 

como também quando a equipe estiver no território podem fazer as anotações 

necessárias. 

 

 



 
 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se através desse plano que a estratégia saúde da família possam 

executa-lo de maneira eficaz e com ações que venha levar a sensibilização da 

população sobre a importância do planejamento familiar principalmente no que 

concerne a gravidez não planejada ou indesejada, métodos contraceptivos e 

doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

 

A leitura abordada sobre o assunto foi de suma relevância para se obter 

embasamento e criar mecanismo de melhoria para a população, reforçando que 

a comunidade Alto da Cruz precisam de um olhar diferenciado em relação a 

informação, orientação e acompanhamento observando se o projeto está 

surtindo efeito positivo e se a população tem recebido essa iniciativa como uma 

ferramenta de transformação para educação em saúde. 

 

Portanto, diante dessas considerações destacadas observamos que o 

planejamento familiar é um tema pouco pesquisado e espera-se que seja 

construída outras pesquisas e trabalhos em relação a esse assunto, detectando 

pontos positivos e negativos do contexto abordado, e que através desse projeto 

de intervenção a equipe de saúde da família estejam capacitados e com 

motivação para criar estratégias criativas de conscientização da população em 

relação a gravidez não planejada, informando sobre seus direitos e propondo 

soluções de melhoria para população. 
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