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RESUMO 
 
 

A preocupação com a saúde sexual e reprodutiva dos moradores do Conjunto Bom 
Jesus situado na cidade de Matriz de Camaragibe em Alagoas se deve a precocidade 
do início da atividade sexual bem como o aumento significativo de gestações não 
planejadas que ocorreram no ano de 2020. Fator este que também expôs essa 
população vulnerável socioeconomicamente às doenças sexualmente transmissíveis. 
O presente trabalho é resultado da identificação da necessidade de criação de um 
plano intervencionista na Estratégia Saúde da Família Mariano Teixeira Sobrinho 
utilizando-se de educação em saúde para melhorar a saúde sexual e reprodutiva dos 
usuários adolescentes atendidos na área de abrangência territorial da equipe de 
saúde a um melhor planejamento familiar. Trata-se de um estudo descritivo, com a 
utilização do Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida dos 
problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 
ações a serem tomada. Foram observados o grande número de gestantes na faixa 
etária da adolescência entre os usuários da unidade de saúde, grande incidência de 
pacientes com DSTs e a falta/ineficácia de grupos de atenção à saúde e apoio para 
trabalhar essa demanda na busca por mudanças de hábitos de vida e planejamento 
familiar. Assim foram escolhidos os nós críticos: baixa adesão dos pacientes a 
métodos contraceptivos disponíveis na UBS, ausência de um grupo de atenção 
voltado ao estabelecimento de Planejamento Familiar, tanto com os adolescentes 
quanto com os seus genitores, ausência de abordagem sobre saúde reprodutiva e 
sexual dos adolescentes durante a rotina de atendimentos durante as consultas de 
rotina. O objetivo deste trabalho é propor um projeto de intervenção para melhorar a 
atenção à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes através da educação em 
saúde com a criação e implementação de grupos de atenção destinados a pacientes 
em idade reprodutiva, principalmente adolescentes e o estímulo a abordagem do tema 
durante os atendimentos na unidade, discutindo e conscientizando os mesmos que 
podem escolher o momento da concepção e mesmo assim manter uma vida sexual 
ativa. É seguindo com essa proposta que esperamos que a ESF possa desempenhar 
uma melhora na prevenção de DSTs e promoção à saúde sexual e reprodutiva 
principalmente pela proximidade ao público-alvo, suas famílias e seus espaços de 
convivência, incentivando a discussão do tema com a equipe e evidenciando o quanto 
a educação em saúde pode ser promotora de um melhor bem estar na sociedade. 
 
 
 
 

Palavras-chave:  Estratégia de Saúde da Família; Sexualidade e Saúde Reprodutiva; 
Educação em saúde;



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

The concern with the sexual and reproductive health of the residents of Conjunto Bom 
Jesus located in the city of Matriz de Camaragibe in Alagoas is due to the precocious 
beginning of sexual activity as well as the significant increase in unplanned 
pregnancies that occurred in the year 2020. Factor this which also exposed this 
socioeconomically vulnerable population to sexually transmitted diseases. The present 
work is the result of the identification of the need to create an interventionist plan in the 
Family Health Strategy Mariano Teixeira Sobrinho using health education to improve 
the sexual and reproductive health of adolescent users assisted in the area of territorial 
coverage of the health team better family planning. This is a descriptive study, using 
Situational Strategic Planning to quickly estimate the problems observed and define 
the priority problem, critical nodes and actions to be taken. We observed the large 
number of pregnant women in the adolescent age group among users of the health 
unit, a high incidence of patients with STDs and the lack / ineffectiveness of health 
care and support groups to work with this demand in the search for changes in health 
habits. family life and planning. Thus, the critical nodes were chosen: low adherence 
of patients to contraceptive methods available at the UBS, absence of a care group 
focused on the establishment of Family Planning, both with adolescents and their 
parents, absence of an approach on the reproductive and sexual health of the 
adolescents during routine care during routine consultations. The objective of this work 
is to propose an intervention project to improve attention to the sexual and reproductive 
health of adolescents through health education with the creation and implementation 
of care groups aimed at patients of reproductive age, especially adolescents and the 
encouragement to address the problem. theme during the care at the unit, discussing 
and raising awareness that they can choose the moment of conception and still 
maintain an active sex life. It is following this proposal that we hope that the ESF can 
improve the prevention of STDs and the promotion of sexual and reproductive health, 
mainly due to the proximity to the target audience, their families and their living spaces, 
encouraging the discussion of the theme with the team and showing how much health 
education can promote better well-being in society. 
 
 
 

Keywords: Family Health Strategy; Sexuality and Reproductive Health; Health 
education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentado [A1]: REVER, APÓS CORREÇÃO DO REUMO 

Comentado [A2R1]: ok 



 
 

 
 

LISTA DE QUADROS 
 
 
Quadro 1 – Equipamentos de Saúde do município de Matriz do Camaragibe/AL.....15 

 

Quadro 2- Cronograma de atendimento semanal da ESF 11, Matriz do Camaragibe – 

AL...............................................................................................................................27 

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe Mariano Teixeira Sobrinho, Unidade Básica de 

Saúde Renata Maranhão, município de Matriz de Camaragibe, estado de Alagoas...29 

 

Quadro 4- Características e aspectos a serem considerados no atendimento ao 

público adolescente/jovem.........................................................................................34 

Quadro 5 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 1” 

relacionado ao problema “Baixa adesão dos pacientes a métodos contraceptivos 

disponíveis na UBS”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Mariano Teixeira Sobrinho, do município Matriz de Camaragibe, estado de 

Alagoas.......................................................................................................................39 

 

Quadro 6 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 2” 

relacionado ao problema “ Ausência de um grupo de atenção voltado ao 

estabelecimento de Planejamento Familiar, tanto com os adolescentes quanto com os 

seus genitores”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Mariano Teixeira Sobrinho, do município Matriz de Camaragibe, estado de 

Alagoas.......................................................................................................................40 

 

Quadro 7 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 3” 

relacionado ao problema “Não abordagem sobre saúde reprodutiva e sexual dos 

adolescentes durante a rotina de atendimentos durante as consultas de rotina”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Mariano Teixeira 

Sobrinho, do município Matriz de Camaragibe, estado de Alagoas...........................41 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1 – Aspectos demográficos do Conjunto Bom Jesus, Matriz de 

Camaragibe- Alagoas.....................................................................................19 

 

Tabela 2 – Aspectos epidemiológicos do Conjunto Bom Jesus, Matriz de 

Camaragibe- Alagoas.....................................................................................20 

 

Tabela 3 – Principais causas de hospitalizações em Matriz de Camaragibe no 

período de janeiro a novembro de 2020.........................................................20 

 

Tabela 4 – Cobertura vacinal em Matriz de Camaragibe no ano de 2020......22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 
 

ABS Atenção Básica à Saúde 

APS  Atenção Primária à Saúde 

DM Diabetes melito (Diabetes mellitus) 

ESF Estratégia Saúde da Família 

eSF Equipe de Saúde da Família 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MS Ministério da Saúde 

PSF Programa Saúde da Família 

UBS 

EJA 

Unidade Básica de Saúde 

Educação de Jovens e Adultos 

PMAQ Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ACS Agente Comunitário de Saúde 

PROSAD Programa de Saúde do Adolescente 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

ENASFAP Equipe do Núcleo Ampliado Saúde da Família e Atenção Primária 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

TSE Tribunal Superior Eleitoral 

DÇS Doenças 

POP Procedimento Operacional Padrão 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................14  

1.1 Aspectos gerais do município..................................................................................14  

1.2 O sistema municipal de saúde................................................................................15  

1.3 Aspectos da comunidade........................................................................................16  

1.4 A Unidade Básica de Saúde Renata Maranhão......................................................22  

1.5 A Equipe de Saúde da Família Mariano Teixeira Sobrinho da Unidade Básica de 

Saúde Renata Maranhão..............................................................................................24 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Mariano Teixeira Sobrinho......24  

1.7 O dia a dia da equipe Mariano Teixeira Sobrinho...................................................26  

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade..................28  

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção....................................................................................................................28 

 

2 JUSTIFICATIVA.........................................................................................................29  

3 OBJETIVOS...............................................................................................................30  

3.1 Objetivo geral..........................................................................................................30  

3.2 Objetivos específicos..............................................................................................30  

4 METODOLOGIA........................................................................................................31  

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA......................................................................................32   

5.1 Estratégia de Saúde da Família..............................................................................31  

5.2 Sexualidade e Saúde reprodutiva na adolescência................................................32  

6 PLANO DE INTERVENÇÃO......................................................................................37  

6.1 Descrição do problema selecionado.......................................................................37   

6.2 Explicação do problema..........................................................................................37  

6.3 Seleção dos nós críticos..........................................................................................38  

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e produtos 

esperados, recursos necessários e críticos e viabilidade e gestão................................38 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................42  

REFERÊNCIAS..............................................................................................................43  



10 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

O município de Matriz de Camaragibe desenvolveu seu núcleo, enquanto 

povoado, no então Alto do Outeiro, hoje Alto da Igreja Velha, onde está instalado um 

cruzeiro (IBGE, 2010). 

A lei provincial 417, de 9 de julho de 1864, transferiu a sede paroquial para a 

cidade de Passo de Camaragibe, permanecendo assim até 1888, quando o presidente 

José Cesário de Miranda Monteiro de Barros restaurou a freguesia do Senhor Bom 

Jesus na vila de Camaragibe, através da lei provincial 1047, de 29 de dezembro. Até 

1950 era vila do Passo de Camaragibe. Em 1958, através da lei 2093, passou a ser 

município. (IBGE, 2010). 

Matriz de Camaragibe tem seu nome na seguinte origem: matriz, porque no 

tempo da guerra dos holandeses já era curato, pertencente à freguesia de Porto Calvo, 

Camaragibe, devido a uma nova erva abundante na região denominada camará, daí 

o nome rio Camaragibe. E na linguagem indígena, Camaragibe significa abundância 

(gybe) de câmara pequeno arbusto que dá flores alvas e roxas (há duas espécies). 

Uma das curiosidades da história de Matriz é ter sido uma das poucas cidades do 

interior que chegou a ter imprensa própria. Em 1880 circulava O Camaragibe; em 

1883, o Atalaia e, finalmente, em 1957, foi criado o Jornal da Matriz, grande defensor 

da ideia da emancipação (IBGE, 2010). 

A economia do município se baseia na indústria (açúcar e álcool), agricultura e 

pecuária. Destaca-se a exploração dos cortadores de cana, que trabalham por longos 

períodos, trabalho sem o qual a necessidade do açúcar e do álcool (que são os 

principais produtos derivados da cana) não seria suprida no que se refere à sociedade. 

O município fica localizado na zona da mata ao noroeste do estado de Alagoas, 

onde faz fronteira com os municípios de Novo Lino, Joaquim Gomes, São Luís do 

Quitunde, Passo de Camaragibe, Porto de Pedras e Porto Calvo. Possui uma área de 

238.113km² e uma população de 24.634 habitantes (IBGE, 2010). 

 Apenas 10.556 residências possuem abastecimento de água potável e não há 

ou não existem registros de sistema de esgoto. No Conjunto Bom Jesus é observado 

claramente esgoto a céu aberto por toda a localização (SNIS, 2016). 
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A respeito da cultura local, possui apenas uma biblioteca que é Biblioteca 

Pública Municipal Doutor Luiz Carlos Ernesto Maranhão situada na Praça Bom Jesus 

no Centro da cidade, local este muito frequentado pela população e turistas devido a 

beleza da arquitetura local após sua reinauguração em 2014 com a instalação de uma 

fonte e reformas. (BRASIL, 2010). 

Existem 01 agência do Banco do Brasil e 01 agência dos Correios no município. 

A cidade possui 34 unidades de ensino, sendo 29 municipais, duas estaduais 

e três da rede privada, sendo sete creches, 19 escolas de ensino fundamental, três 

de ensino médio e três da Educação de Jovens e Adultos (EJA) (qEDU, 2020). 

No município também estão localizados a Associação de Bombeiros Civis da 

Região Norte, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Cooperativa dos Agricultores 

Qualificados. (IBGE, 2010). 

 

 

1.2 O sistema Municipal de Saúde 

 

O modelo de atenção à saúde predominante em Matriz de Camaragibe é o de 

Atenção Básica com demanda espontânea e agendada. Segundo os dados do Plano 

Municipal de Saúde de 2018, existem nove Unidades Básicas de Saúde – Modelo 

Tradicional/Demanda Espontânea, onde atendem 11 equipes de Estratégia de Saúde 

da Família, duas equipes do núcleo ampliado saúde da família e atenção primária 

(ENASFAP) um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, um Hospital Geral e um 

Centro de Apoio a Saúde da Família-CASF (BRASIL. 2020). 

 

  Quadro 1 – Equipamentos de Saúde do município de Matriz do Camaragibe-AL. 
 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Unidades Equipes 

UBS Vera Lúcia Dos 
Santos Silva 

ESF Vera Lúcia Dos Santos Silva 

UBS Antônio Queiroz ESF Antônio De Queiroz 

UBS Arlete Mendonça ESF Arlete Mendonça 

UBS Humaitá ESF Humaitá 

UBS José Cavalcante 
Araújo 

ESF José Cavalcante De Araújo 

UBS José Medeiros ESF JOSÉ MEDEIROS 

UBS Renata Maranhão ESF Renata Maranhão ESF Mariano Teixeira Sobrinho 

UBS Santa Cruz Do 
Riachão 

ESF Santa Cruz Do Riachão 
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UBS Dr. Luiz Moreira 

ENASFAP 
Família 
Jaidete 

ENASFAP 
Josefa Maria 
Da 
Conceição 

ESF Dr. Luiz 
Moreira (1) 

ESF Dr. Luiz 
Moreira (2) 

HOSPITAIS/CLÍNICAS/LABORATÓRIOS 

Hospital Geral Hospital Luiz Arruda 

Clínica/Centro De 
Especialidade 

 Centro De Especialidade Odontológica Amaro Elias Da Silva 

Clínica/Centro De 
Especialidade 

Centro De Especialidades De Matriz De Camaragibe 

Consultório Isolado Clínica Bom Jesus 

Laboratório Laboratório Regional Luiz Moreira 

Fonte: (Brasil, 2020) 

 

A cidade possui um Centro de Saúde responsável pela realização apenas de 

exames laboratoriais e duas clínicas privadas para realizações de exames 

laboratoriais e ultrassonografias. A maior parte dos exames de média e alta 

complexidade e consultas com especialistas são realizadas em Maceió, capital do 

estado. O município possui ainda um hospital geral para atendimento de consultas de 

urgência e emergência de baixa complexidade, o Hospital Municipal Luiz Arruda, 

localizado no centro da cidade. Os atendimentos de urgência de média e alta 

complexidade são encaminhados para outros hospitais de maior parte em Porto Calvo 

e Maceió (BRASIL, 2020). 

  

 1.3 Aspectos da Comunidade 
       

A UBS Mariano Teixeira Sobrinho está localizada no Conjunto Bom Jesus, 

bairro localizado ao norte da cidade de Matriz de Camaragibe. O bairro é um dos mais 

populosos da cidade, localizado na periferia da cidade (IBGE, 2010). 

      O Conjunto Bom Jesus foi criado após uma grande enchente nos anos de 2000 

e 2010 que afetou boa parte do município e a população atingida foi realocada para a 

localização atual do conjunto dando assim a criação deste. Entretanto, não possui 

saneamento básico e a coleta de lixo é realizada em determinados pontos de sua 

grande área, porém nas regiões mais vulneráveis do local, que são as consideradas 

grotas, esse serviço ainda é deficitário, devido à dificuldade de acesso por ser uma 

região íngreme e sem calçamento, piorando muito no período das chuvas. A principal 

via de acesso ao bairro se dá através da Rua Dr. Luiz Moreira de Mendonça que faz 

contato com a estrada AL-105, onde há um fluxo médio de veículos e pedestres, que 

por conta da falta de sinalização e desrespeito às leis de trânsito tornam o local 

Comentado [A3]: Incluir  
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propício a acidentes. O Conjunto não é asfaltado, em sua maior parte com ruas de 

calçamento ou ainda de barro. (Autor, 2021). 

      A principal fonte de empregabilidade do Conjunto Bom Jesus são as atividades 

rurais como o corte de cana nas Usinas próximas ao município, como a Usina Santa 

Maria e Santo Antônio além de empregos informais, principalmente 

feirantes/ambulantes. No entanto, o Conjunto Bom Jesus recentemente tem recebido 

obras de infraestrutura principalmente calçamento das principais vias, o que contribui 

com a coleta de lixo e mobilidade local da população, reduzindo assim casos de 

doenças correlacionadas com higiene, facilidade no acesso da população a UBS 

principalmente nos períodos chuvosos. (IBGE, 2010). 

O sistema educacional do município é composto de 34 unidades de ensino, 

sendo 29 municipais, 02 estaduais e 03 da rede privada. 07 destas são Creches, 19 

escolas respondem pelo ensino fundamental, 03 escolas pelo ensino médio e 03 pelo 

EJA. Destas, apenas duas ficam localizadas no Conjunto Bom Jesus que são as 

escolas Luciana Cavalcante Sampaio e escola Gusmão de Lira que atendem pré-

escola, creche e ensino fundamental (BRASIL, 2020). 

 

1.3.1 Aspectos socioeconômicos 

 

O PIB de Matriz de Camaragibe foi de R$ 287.621.870 e o PIB per capita foi de 

R$11.668,70 em 2010. Em 2018, o salário médio mensal era de 1.2 salários-mínimos. 

A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 18.9%. Na 

comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 100 de 102 e 

8 de 102, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na 

posição 5536 de 5570 e 1499 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios 

com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 51.6% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 56 de 102 dentre as 

cidades do estado e na posição 1073 de 5570 dentre as cidades do Brasil. AS 

Principais atividades econômicas são a agropecuária e o comércio. Atualmente conta 

com 175 empresas com CNPJ atuantes. Matriz de Camaragibe possui um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,584 (IBGE, 2010). 

Da população total de estimados 24.634 habitantes 15.821 estão cadastrados 

no sistema eSUS e destes apenas 38 possuem plano de saúde privado. (eSUS, 2021). 

Comentado [A5]: Incluir citação 
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Na área educacional, existem 3978 alunos matriculados no ensino fundamental 

e 881 alunos matriculados no ensino médio com uma taxa de escolarização dos 6 aos 

14 anos de idade de 97,3%, ocupando a 23º colocação no ranking estadual. Em 

relação ao analfabetismo, este vem caindo nos últimos anos com uma taxa de 31,5% 

em 2010. (IBGE, 2010) 

No município existem 5.022 domicílios particulares permanentes, dos quais 

3.639 (72,50%) possuem banheiro ou sanitário e destes, apenas 189 (3,80%) 

possuem banheiro e esgotamento sanitário via rede geral. Cerca de 2.774 (55,20%) 

são abastecidos pela rede geral de água, enquanto 1.623 (32,30%) são abastecidos 

por poço ou nascente e 625 utilizam outras formas de abastecimento (12,40%). 

Apenas 3.366 (67,03%) domicílios são atendidos pela coleta de lixo, evidenciando a 

existência de uma fonte de sérios problemas ambientais e de saúde pública para a 

população (IBGE, 2010). 

 

1.3.2 Aspectos demográficos 

 

Segundo o censo 2010 do IBGE, a população total residente do município é de 

23.785 habitantes, com uma estimativa de 24.634 para 2020, dos quais 11.597 do 

sexo masculino (47,07%) e 12.188 do sexo feminino (52,93%). São 22.096 os 

habitantes da zona urbana (92,90%) e 1.689 os da zona rural (7,10%). A densidade 

demográfica é de 108,12 hab/km². Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para 

o pleito de 2020 mais de 15% dos eleitores que votam no município de Matriz de 

Camaragibe são analfabetos. A cidade conta 18.223 pessoas aptas para votar.  

Os aspectos demográficos do Conjunto Bom Jesus foram coletados através do 

relatório mensal da equipe de saúde e dados do eSUS, visto que não há dados 

específicos no censo demográficos. Esses dados fazem referência ao mês de janeiro 

de 2021 (Tabela 1). 
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Fonte: (eSUS, 2021) 

 

1.3.3 Aspectos epidemiológicos 

 

Os aspectos epidemiológicos evidenciados no Conjunto Bom Jesus foram 

coletados referentes ao mês de outubro de 2020 (Tabela 2) através do portal Datasus 

e com a equipe de saúde que faz o atendimento dos usuários e os quais pertencem  

Tabela 1 – Aspectos demográficos do Conjunto Bom Jesus, Matriz de Camaragibe- 

Alagoas. 

 

FAIXA 

ETÁRIA/ANO 
MASCULINO FEMININO TOTAL 

MENOS DE 01 

ANO 

0 1 1 

01 ANO 12 30 42 

02 ANOS 25 19 44 

03 ANOS 17 14 31 

04 ANOS 17 09 26 

05 A 09 ANOS 85 104 189 

10 A 14 ANOS 103 104 207 

15 A 19 ANOS 89 75 164 

20 A 24 ANOS 57 85 142 

25 A 29 ANOS 54 76 130 

30 A 34 ANOS 61 76 137 

35 A 39 ANOS 73 77 150 

40 A 44 ANOS 53 42 95 

45 A 49 ANOS 37 51 88 

50 A 54 ANOS 33 29 62 

55 A 59 ANOS 23 19 42 

60 A 64 ANOS 19 17 36 

65 A 69 ANOS 16 23 39 

70 A 74 ANOS 06 06 12 

75 A 79 ANOS 04 07 11 

80 ANOS OU 

MAIS 

06 04 10 

TOTAL 790 868 1658 

Comentado [A6]: Importante fazer uma breve análise dos 
aspectos epidemiológicos  evidenciados nas tabelas 
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as nove microáreas em que o bairro foi dividido. Observamos que em relação 

a doenças crônicas temos 139 hipertensos e 54 diabéticos, onde esse número pode 

ser ainda maior visto os dados estarem desatualizados, mas complementados com as 

informações coletadas dos ACS. O número de gestantes atualmente foi de 26 e iremos 

discutir a faixa etária destas a seguir. Observamos também o grande número de 

pacientes que fazem uso de álcool, talvez refletindo a realidade socioeconômica local. 

Com relação ao número de hospitalizações, o maior número destes vem de 

situações relacionadas a gravidez, parto e puerpério, com 386 internamentos no ano 

de 2020, número que chama a atenção sendo maior que a segunda e terceira causa 

juntas (algumas doenças infecto-parasitárias e tumores). (DATASUS, 2021) 

A cobertura vacinal no município também é muito insuficiente, onde nenhum 

índice atinge ao menos 70% da população-alvo, sendo a cobertura mais precária a 

DTPA gestante com índice de cobertura de 18,32% e a TETRA VIRAL(SRC+VZ) com 

índice de 1,02%, sendo outro aspecto populacional importante a ser investigado tanto 

pela ESF quanto pela gestão municipal, visto o grau de importância de uma população 

bem imunizada. 

 

Tabela 2 – Aspectos epidemiológicos do Conjunto Bom Jesus, Matriz de Camaragibe 

Alagoas.  

 

 

Condição de Saúde Quantitativo (nº) 

Gestantes 26 

Hipertensos 139 

Diabéticos 54 

Pessoas com hanseníase 0 

Pessoas com tuberculose 0 

Acamados 02 

Domiciliados 04 

Tabagistas 47 

Faz uso de álcool 85 

Saúde mental 07 

Fonte: (DATASUS, 2021)  
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Tabela 3 – Principais causas de hospitalizações em Matriz de Camaragibe no período de 

janeiro a novembro de 2020.  

Causa 
HOSPITALIZAÇÕE

S 
ÓBITOS 

Algumas dçs infecciosas e parasitárias 139 28 

Dçs. do aparelho circulatório 70 10 

Dçs. do aparelho respiratório 78 7 

Neoplasias (tumores) 79 4 

Algumas afecções originadas no período perinatal 49 2 

Lesões por envenenamento e outras causas externas 66 2 

Sintomas e sinais e achados anormais em exames 

clínicos e laboratoriais 
17 2 

Dçs. do aparelho digestivo 83 1 

Dçs. endócrinas nutricionais e metabólicas 21 1 

Dçs. do sistema nervoso 14 1 

Dçs. da pele e do tecido subcutâneo 8 1 

Gravidez, parto e puerpério 386 1 

Dçs. do aparelho geniturinário 46 1 

Dçs. do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 17 0 

Total 1073 61 

Fonte: (DATASUS, 2021)   
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Tabela 4 – Cobertura vacinal em Matriz de Camaragibe no ano de 2020.  

VACINA COBERTURA VACINAL 

BCG 54,20 

HEPATITE B EM CRIANÇAS ATÉ 30 

DIAS 
49,62 

ROTAVÍRUS HUMANO 52,67 

MENINGOCOCO C 57,51 

HEPATITE B 55,98 

PENTA 55,98 

PNEUMOCÓCICA 65,14 

POLIOMIELITE 55,47 

POLIOMIELITE 4 ANOS 16,96 

FEBRE AMARELA 5,34 

HEPATITE A 57,76 

PNEUMOCÓCICA (1º REF) 56,23 

MENINGOCOCO C (1º REF) 58,52 

POLIOMIELITE (1º REF) 36,64 

TRÍPLICE VIRAL D1 69,97 

TRÍPLICE VIRAL D2 48,09 

TETRA VIRAL(SRC+VZ) 1,02 

DTP REF (4 E 6 ANOS) 16,30 

TRÍPLICE BACTERIANA(DTP)(1º 

REF) 
52,93 

DUPLA ADULTO E TRÍPLICE 

ACELULAR GESTANTE 
12,93 

DTPA GESTANTE 18,32 

TOTAL 41,88 

Fonte: (DATASUS, 2021)  
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1.4  A Unidade Básica de Saúde Mariano Teixeira Sobrinho  

 

A UBS Mariano Teixeira Sobrinho foi inaugurada no dia 03 de Setembro de 2003 

levando a uma solução das grandes demandas de saúde da comunidade, que antes 

só era assistida pelo Hospital local. A unidade possui duas equipes de atenção aos 

usuários: Equipes 10 e 11 e fica situada no Conjunto Bom Jesus, em uma das vias 

principais, o que facilita o acesso dos moradores cadastrados, visto que o posto de 

saúde é localizado dentro da própria área de abrangência. 

Apesar de ter sido construída recentemente, a unidade apresentou muitos 

problemas estruturais mesmo seguindo um modelo já planejado pelo Ministério da 

Saúde, como infiltrações no período das chuvas que comprometeram severamente 

sua operacionalidade. No entanto, a relação com os usuários da unidade é bastante 

satisfatória, visto que os mesmos possuem facilidade para marcar consultas na 

unidade 

     A infraestrutura da unidade de saúde é ampla e bem dividida, pois segue o 

modelo preconizado pelo Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ). 

É dotada de recepção, sala para vacina, dois consultórios médicos, dois consultórios 

para os enfermeiros, dois consultórios para outros atendimentos, uma sala para pré-

consulta, uma sala de observação e nebulização, uma sala para curativo e dois 

consultórios odontológicos.  

Completa a estrutura física da unidade um setor administrativo, com sala própria 

para digitação do ESUS, copa, sala de esterilização, duas salas para serviços gerais 

e uma ampla sala de reunião com acesso aos fundos da unidade. Quase todas as 

salas são climatizadas por ar-condicionado, exceto a recepção. 

O atendimento em saúde oferecido pela UBS Mariano Sobrinho Teixeira tenta 

manter um serviço de excelência oferecido para a população; este, muito bem aceito 

pelos moradores, principalmente em relação aos recursos humanos, que prestam um 

bom atendimento, que por vezes é prejudicado devido à falta de medicamentos, 

insumos e equipamentos, dificultando o processo de trabalho e interferindo no alcance 

das metas estabelecidas. 

Face as muitas dificuldades, é notório o empenho das equipes no sentido de 

superar esses obstáculos, utilizando-se de pouco, nenhum e até mesmo de recursos 

próprios para garantir um atendimento digno. 
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Além de bem localizada, a UBS dispõe de rampas de acesso tanto para os 

pacientes quanto para automóveis, cadeiras suficientes para todos os usuários e é 

bem climatizada, proporcionando conforto aos que procuram atendimento e aos 

trabalhadores que ali se encontram. 

 

1.5  A equipe de Saúde da Família da ESF Saúde Mariano Teixeira Sobrinho 

      A ESF Saúde Mariano Teixeira Sobrinho possui duas equipes de saúde 

denominadas de equipe 10 e equipe 11. Cada equipe é composta por cinco agentes 

de saúde, um médico, um enfermeiro, um odontólogo e um auxiliar de saúde bucal e 

dois auxiliares de enfermagem.  

Também fazem parte da Unidade quatro auxiliares administrativos que 

exercem as funções na recepção, arquivo e digitação, uma auxiliar de farmácia, dois 

funcionários dos serviços gerais, dois seguranças e uma diretora administrativa. 

As inter-relações entre os membros da equipe e demais profissionais de saúde 

que atuam na ESF Mariano Teixeira Sobrinho, são fundamentadas no diálogo, entre 

os membros da equipe e demais profissionais bem como, na escuta qualificada dos 

usuários que buscam atendimento no serviço. 

      As duas equipes atuam na unidade prestando seus serviços de maneira 

independente, como o agendamento de consultas e organização de grupos de 

educação em saúde, mas sempre dando suporte uma a outra com as demandas que 

surgem diariamente, tornando o ambiente de trabalho um local amistoso. 

Os médicos e enfermeiros buscam agendar o mesmo público no mesmo dia do 

cronograma, para facilitar o acesso aos usuários aos dois profissionais, excetuando-

se os pré-natais devido ao número de sonares disponíveis para toda a equipe utilizar 

ao mesmo tempo. 

Observa-se neste contexto, que apesar das carências, a população adscrita 

acredita no serviço e busca tanto os atendimentos por adoecimento, quanto a 

assistência preventiva ofertada pela equipe de saúde. Percebe-se um nível de 

confiança muito grande por parte da população local na assistência prestada pela 

UBS. 

1.6  O funcionamento do ESF Saúde Mariano Teixeira Sobrinho 

    A ESF Saúde Mariano Teixeira Sobrinho possui atendimento de demandas 

espontânea e agendada tanto dos médicos, quanto odontólogos e enfermeiros, e 
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ainda oferece atendimentos com Pediatra, fisioterapeuta, nutricionista e 

ultrassonografista com suas devidas marcações. 

Na unidade de saúde são desenvolvidos atendimentos de pré-natal, 

puericultura, controle de câncer de mama, citologia, atendimento de doenças crônicas 

(hipertensão e diabetes), atendimento de tuberculose, hanseníase, pesagem das 

crianças para o Bolsa Família, acompanhamento das crianças, realização de testes 

rápidos para Hepatite B, HIV, Sífilis e Hepatite C, trabalhos de educação em saúde, 

que são realizados na sala de espera dos pacientes que irão para a consulta médica.  

Por possuir sala de observação, ainda são atendidas pequenas urgências que 

demandem mais atenção, embora haja constantemente a falta de insumos e 

medicamentos. 

Os enfermeiros são responsáveis pelos atendimentos de saúde da mulher, 

Pré-natal, Crescimento e Desenvolvimento das crianças até os 02 anos de idade, 

realização de citologia e teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e C. Os retornos das 

pacientes do Pré-natal são agendados na própria caderneta da gestante pelo 

enfermeiro ou pelos recepcionistas, assim como as consultas de Crescimento e 

Desenvolvimento.  

Os médicos da unidade são responsáveis pelos atendimentos de Pré-natal, 

Clínica médica e acompanhamento de hipertensos e diabéticos sendo realizados os 

atendimentos clínicos geralmente às segundas, quartas, quintas e sextas no horário 

da manhã, período este mais cômodo para os usuários. Ambos os profissionais não 

possuem dia fixo para atendimentos de hipertensos e diabéticos.  

Também não há um grupo de atenção e educação em saúde reprodutiva na 

ESF. Por possuir sala de observação ainda são atendidas pequenas urgências que 

demandem mais atenção, embora sofra constantemente com a falta de materiais, 

como medicamentos e insumos para venóclise. 

As visitas domiciliares são divididas e planejadas pelos agentes comunitários de 

saúde (ACS), sob a minha orientação e são realizadas regularmente para os pacientes 

acamados e domiciliados, através das demandas trazidas pelos agentes comunitários 

de saúde, advindas de suas visitas na área de abrangência. Por conta da pandemia 

de COVID-19 do ano de 2020 tais visitas foram suspensas por prazo indeterminado. 

     O trabalho com os grupos na unidade não existe, pois, a unidade passou vários 

anos sem ter profissionais médicos em número suficiente desmotivando assim toda a 
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equipe, que não se atentaram a sua organização. Associado a isso vem o sentimento 

de desvalorização por parte da gestão, que não auxilia nem prioriza a criação destes 

grupos.  

     

1.7  O dia a dia do ESF Saúde Mariano Teixeira Sobrinho 

 

A unidade de saúde funciona das 07:00 às 17:00 horas. A ESF não fecha para 

horário de almoço, no entanto os atendimentos da manhã se encerram às 12:00 horas 

e as fichas para atendimentos da tarde são entregues às 13:00 horas. A unidade 

dispõe de dois profissionais médicos e dois enfermeiros, onde cada profissional possui 

sua agenda própria para marcações de atendimento.  

O processo de trabalho executado pela equipe busca executar as atividades 

estabelecidas pela estratégia de saúde da família, de modo a atender os grupos de 

hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças, adolescentes, mulheres em idade fértil, 

idosos entre outros, considerando todos os princípios do Sistema único de Saúde 

(SUS). 

Para todos os grupos mencionados existe uma rotina de atendimentos específica, 

que é organizada pelas duas equipes, atendendo assim, as demandas das 

populações adscritas. A rotina dos atendimentos realizados pela equipe do Conjunto 

Bom Jesus compreende a distribuição dos atendimentos de pré-natal em dois dias da 

semana sendo realizados tanto pelo médico, quanto enfermeiro. Além disso, são 

realizados em dois dias da semana atendimentos específicos para hipertensos e 

diabéticos e saúde da criança. 

Os agendamentos das consultas médicas ocorrem de forma diária, sendo 

organizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde e os auxiliares da recepção, 

deixando margem para atendimento de demanda espontânea que com frequência 

completam todas as vagas. Os profissionais enfermeiros são responsáveis pelos 

atendimentos de saúde da mulher, pré-natal, crescimento e desenvolvimento das 

crianças até os 02 anos de idade, realização de citologia e teste rápido para HIV, sífilis, 

hepatite B e C. Os retornos das pacientes do pré-natal são agendados na própria 

caderneta da gestante pelo enfermeiro ou pelos recepcionistas, assim como as 

consultas de Crescimento e Desenvolvimento.  
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Os profissionais médicos da unidade são responsáveis pelos atendimentos de 

pré-natal, clínica médica e acompanhamento de hipertensos e diabéticos sendo 

realizados os atendimentos clínicos geralmente às segundas, quartas, quintas e 

sextas no horário da manhã, período este mais cômodo para os usuários. Também 

não há um grupo de atenção e educação em saúde reprodutiva na ESF. 

As visitas domiciliares ocorrem no período da tarde por conveniência dos 

pacientes e menor fluxo de atendimentos na unidade. 

A maior parte do atendimento da unidade ocorre via agendamento antecipado 

na recepção do posto de saúde. Mas há casos de emergência em que o paciente é 

encaixado para atendimento no mesmo dia de acordo com as necessidades 

apresentadas. A organização da agenda dos enfermeiros é realizada através de 

reuniões semanais e diárias com toda ou parte da equipe, a partir das demandas que 

os agentes de saúde trazem. 

Não existem datas específicas para a realização de reuniões com a equipe 

nem grupos de educação continuada. No entanto, reuniões ocorrem mensalmente a 

fim de discutir as necessidades que surgem para com a ESF. 

Um cronograma é utilizado para os atendimentos da equipe 11, quadro 2. 

 

Quadro 2 - Cronograma de atendimento semanal da ESF 11, Matriz do 

Camaragibe – AL. 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 

Médico 

Manhã Adultos Educação 

continuada 

HIPERDIA HIPERDIA Adultos 

Tarde Visitas 

Domiciliares 

Educação 

continuada 

Pré-natais Pré-natais Crianças 

 

Enfermeiro 

Manhã Puericultura Pré-natais Pré-natais Pré-natais Educação 

continuada 

Tarde Visitas 

Domiciliares 

Pré-natais Adultos Adultos Educação 

continuada 

Fonte: Autor, 2021 
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1.8 Estimativa rápida 

 

        Através da avaliação do território de abrangência, foi possível identificar que as 

principais causas de óbitos no município de Matriz de Camaragibe no ano de 2020 

foram respectivamente doenças infecciosas e parasitárias (28), doenças do aparelho 

circulatório (10) e doenças do aparelho respiratório (07). Já quanto às hospitalizações 

foram Gravidez parto e puerpério (386), doenças infecciosas e parasitárias (139) e 

doenças do aparelho digestivo (83). Os principais problemas de saúde da população 

cadastrada são: as doenças crônicas com 139 hipertensos e 54 diabéticos e gravidez 

na adolescência, onde das 26 gestantes cadastradas 07 são adolescentes e outras 

12 tiveram filhos na adolescência. A taxa média de cobertura vacinal em todo o 

município no ano de 2020 foi de 41,88%. 

  

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

 

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe Mariano Teixeira Sobrinho, 

Unidade Básica de Saúde Renata Maranhão, município de Matriz de Camaragibe, 

estado de Alagoas  

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Gravidez na Adolescência Alta 8 Total 1 

Prevalência de Hipertensão Média 4 Parcial 4 

Prevalência de Diabetes Média 4 Parcial 5 

Baixa Cobertura Vacinal Alta 8 Total 2 

Alto Índice de internamentos por 

doenças infecciosas e 

parasitárias 

Média 4 Parcial 3 

Alto Índice de Internamentos por 

doenças do aparelho digestivo 
Baixa 2 Parcial 6 

Fonte: (eSUS, 2021), (DATASUS, 2020), (IBGE, 2020). 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A motivação para elaboração deste projeto de intervenção se deu a partir da 

observação de que das 26 gestantes atualmente cadastradas atualmente no Conjunto 

Bom Jesus, 07 delas são adolescentes (entre 10 e 19 anos) e outras 12 tiveram filhos 

na adolescência, notando-se a necessidade de adoção de medidas para melhorar o 

cuidado com sua saúde sexual e reprodutiva desse público.  

A construção deste projeto foi pauta de discussão dentro da equipe de saúde 

que se sentiu motivada a abordar o tema.  

A gravidez na adolescência é um fenômeno mundial que atinge mais os países 

em desenvolvimento, principalmente as camadas mais pobres da sociedade, com 

piores condições socioeconômicas, com consequências para a saúde do adolescente, 

para seu desenvolvimento psicossocial e para a família, com risco para o binômio 

mãe-filho, com a ocorrência de situações como baixo peso ao nascer e baixa 

escolaridade materna (SABROZA, 2010) 

Neste sentido, o tema deve ser discutido e enfrentado pela atenção básica, 

através do modelo saúde da família, a partir de uma abordagem mais qualificada à 

saúde reprodutiva do adolescente, propiciando o acolhimento e escuta necessários a 

este grupo em especial. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

 Propor um projeto de intervenção para melhorar a atenção à saúde 

sexual e reprodutiva dos adolescentes. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar as dificuldades no atendimento aos jovens e adolescentes;  

 Promover espaço de interlocução dentro da ESF Mariano Teixeira 

Sobrinho para a informação e orientação de jovens e adolescentes sobre 

saúde sexual e reprodutiva; 

 Reduzir os casos de gravidez não planejada entre jovens e adolescentes 

da área adscrita.  

 Estimular o autocuidado de adolescentes atendidos na ESF Mariano 

Teixeira Sobrinho. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

O método utilizado neste trabalho é descritivo. Foi utilizado o Planejamento 

Estratégico Situacional para estimativa rápida dos problemas observados e definição 

do problema prioritário, dos nós críticos e das ações a serem tomadas. 

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

órgãos públicos (ministérios da saúde e educação, secretaria municipal de saúde de 

Matriz de Camaragibe) e de outras fontes de busca para revisão bibliográfica. 

Foram consultados dados publicados pelo governo pelo sistema DATASUS, 

IBGE e tambemdos livros de registro e prontuários dentro da própria ESF Mariano 

Teixeira Sobrinho, dados do eSUS obtidos na secretaria municipal e estadual de 

saúde e a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon e a plataforma LILACS como outras 

outras fontes de busca para revisão bibliográfica. 

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, 2017). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 

 

Em sua definição a faixa etária que caracteriza o período da adolescência pode variar. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é definido adolescência 

como o período de vida que vai dos 12 aos 18 anos de idade, mas já a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) considera que a adolescência é o período compreendido 

entre os 10 e os 19 anos 11 meses e 29 dias e a juventude como o período que vai 

dos 15 aos 24 anos. O Ministério da Saúde utiliza a definição da OMS e prefere o uso 

dos termos “população jovem” ou “pessoas jovens” quando quer se referir ao conjunto 

de adolescentes e jovens, ou seja, à abrangente faixa compreendida entre 10 e 24 

anos. Em 1989, o Ministério da Saúde (MS) criou o Programa de Saúde do 

Adolescente (PROSAD), para a faixa etária de 10 a 19 anos, 

 

5.1 Estratégia de Saúde da Família 

 

A ESF teve sua implantação em 1991, no entanto, apenas a partir de 1994 houve a 

formação das primeiras equipes do Programa de Saúde da Família (PSF). A estratégia tem 

como objetivo proporcionar mais qualidade de vida à população através de ações de promoção, 

prevenção e reestabelecimento da saúde através de uma atenção ao indivíduo e sua família 

de forma integral e horizontal (CRUZ, A. 2008). 

           A ESF é um método de expansão, qualificação e consolidação da atenção primária. 

Neste sentido, o Ministério da Saúde e os gestores estaduais e municipais colocam a ESF como 

uma estratégia que favorece a reorientação do processo de trabalho, visando o 

aprofundamento de diretrizes, princípios e fundamentos da atenção básica, além de ampliar a 

resolutividade na situação de saúde da população e propiciar uma importante relação custo-

efetividade (BRASIL, 2020a). 

         Até outubro de 2020, segundo a plataforma e-Gestor Atenção Básica, 76.19% do território 

brasileiro é coberto pela atenção básica. Através da Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 

2017, a PNAB organiza as ações da estratégia com base nos princípios e diretrizes do SUS 

(BRASIL, 2017). 

 

5.2 Sexualidade e Saúde reprodutiva na adolescência 
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Em sua definição a faixa etária que caracteriza o período da adolescência pode 

variar. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é definido 

adolescência como o período de vida que vai dos 12 aos 18 anos de idade, mas já a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que a adolescência é o período 

compreendido entre os 10 e os 19 anos 11 meses e 29 dias e a juventude como o 

período que vai dos 15 aos 24 anos. O Ministério da Saúde utiliza a definição da 

OMS e prefere o uso dos termos “população jovem” ou “pessoas jovens” quando 

quer se referir ao conjunto de adolescentes e jovens, ou seja, à abrangente faixa 

compreendida entre 10 e 24 anos. Em 1989, o Ministério da Saúde (MS) criou o 

Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), para a faixa etária de 10 a 19 anos, 

 

Em sua definição a faixa etária que caracteriza o período da adolescência pode 

variar. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é definido 

adolescência como o período de vida que vai dos 12 aos 18 anos de idade, mas já a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que a adolescência é o período 

compreendido entre os 10 e os 19 anos 11 meses e 29 dias e a juventude como o 

período que vai dos 15 aos 24 anos. O Ministério da Saúde utiliza a definição da OMS 

e prefere o uso dos termos “população jovem” ou “pessoas jovens” quando quer se 

referir ao conjunto de adolescentes e jovens, ou seja, à abrangente faixa 

compreendida entre 10 e 24 anos. Em 1989, o Ministério da Saúde (MS) criou o 

Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), para a faixa etária de 10 a 19 anos, 

11 meses e 29 dias, com a finalidade de priorizar esta população nas áreas de atuação 

como a saúde sexual e a saúde reprodutiva (BRASIL, 2005). 

Segundo o MS, no Caderno de Atenção Básica nº 26, na adolescência é que 

se obtém uma nova transformação e dimensão especial que é o surgimento da 

capacidade reprodutiva do ser humano, que acontece ao mesmo tempo em que estão 

ocorrendo complexas e profundas transformações biológicas, psicológicas e sociais 

no indivíduo. Justamente por este motivo é importante que adolescentes tenham 

acesso ao conhecimento do seu corpo e de como se dará o seu desenvolvimento, 

para que suas escolhas os favoreçam e promovam um bom desenvolvimento sexual 

de forma saudável (BRASIL, 2002). 

Toda a população de adolescentes e jovens tem direito a receber educação 

sexual e reprodutiva e ter acesso às ações e serviços de saúde que os auxiliem a lidar 
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com a sexualidade de forma positiva, responsável e eficiente e que os incentive a 

adotar comportamentos de prevenção e de cuidado pessoal (BRASIL, 2002).  

Sobre a gravidez nesta faixa etária, segundo o Ministério da Saúde (MS), 

estudos apontam um aumento de 26% da taxa de fecundidade entre adolescentes, 

desde a década de 1990, dando ressalva a: 

 

"os índices de atendimento do SUS demonstram o crescimento do 
número de internações para atendimento obstétrico nas faixas etárias 
de 10 a 14, 15 a 19 e 20 a 24 anos. As internações por gravidez, parto 
e puerpério correspondem a 37% das internações entre mulheres de 
10 a 19 anos no SUS".  

 

Segundo Sabroza, 2010, a gravidez na adolescência pode ser analisada como 

uma situação de risco para o binômio mãe-filho, com a ocorrência de situações como 

baixo peso ao nascer, baixa escolaridade materna, exclusão social de um modo geral, 

pobreza, violência e falta de expectativa de um futuro promissor.  

Estudos que apresentaram diagnósticos/perfil de saúde da população, seja da 

gestante adolescente, da família da gestante ou do pai adolescente, destacam 

algumas características as serem consideradas no atendimento ou planejamento de 

ações voltadas para este público (Quadro 3). 

 

Quadro 4 -  Características e aspectos a serem considerados no atendimento ao 

público adolescente/jovem. 
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Características dos adolescentes e 

jovens 

Idade, sexo, orientação sexual, etnia, raça, 

nível socioeconômico, escolaridade, 

inserção no mercado de trabalho (formal e 

informal), pessoas com deficiências 

informações sobre morbimortalidade uso de 

álcool, tabaco e outras drogas, gravidez na 

adolescência, conhecimento e uso de 

contraceptivos; aspectos subjetivos, como 

desejos, valores, insatisfações, ídolos, 

vínculos com a família, amigos e percepção 

sobre a escola, a comunidade e a unidade 

de saúde. 

Características das famílias Renda, estrutura e dinâmica familiar. 

Condições de vida: tipo de moradia, 

saneamento, destino do lixo, condições de 

segurança, transporte. 

Recursos comunitários Escolas, atividades profissionalizantes, 

culturais e esportivas, áreas de lazer, 

igrejas, grupos organizados da sociedade 

civil. 
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Condições de atendimento nas unidades 

de saúde 

Acesso, distribuição dos adolescentes e 

jovens nos diferentes serviços, programas, 

projetos e atividades, porcentagem de 

homens e de mulheres, concentração de 

consultas, captação de gestantes por 

trimestre, principais motivos de 

atendimento, serviços oferecidos a 

adolescentes e jovens. 

Fonte: Silva et al., 2010. 

 

Os resultados apresentam a gravidez na adolescência como um problema da 

saúde pública, destacando a baixa escolaridade das adolescentes grávidas, o início 

tardio de pré-natal, a necessidade de ampliar as discussões sobre sexualidade e 

contracepção como caráter de promoção da saúde e a importância das ações 

intersetoriais voltadas para o adolescente. A maioria dos estudos foi realizada na 

Região Sudeste do país (58%), com maior número centrado nos estados de São Paulo 

(33%) e Rio de Janeiro (19,4%) e em serviços de atenção básica à saúde, com 

destaque para atendimento no pré-natal (Silva et al., 2010).
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

A proposta desenvolvida para intervenção do problema priorizado foi 

fundamentada na tática do planejamento estratégico situacional que tem o intuito de 

ampliar a capacidade gerencial do ambiente que demanda melhores condições de 

governo (LACERDA et al., 2016). 

Observando-se um  grande número de adolescentes gestantes na área adscrita 

a ESF, esse projeto possui a finalidade de trabalhar a educação permanente em saúde 

com os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde e a própria 

população, capacitando os profissionais na unidade para melhor atendimento à 

população jovem da área da ESF Mariano Teixeira Sobrinho, especificamente em 

relação a saúde sexual e reprodutiva, oferecendo e construindo um serviço de 

Planejamento Familiar (PF), prevenção de DSTs e um grupo de apoio e educação 

permanente nesse contexto. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado  
 

Grande número de gestantes na faixa etária da adolescência entre os usuários 

da unidade de saúde, grande incidência de pacientes com DSTs e a falta/ineficácia 

de grupos de atenção à saúde e apoio para trabalhar essa demanda na busca por 

mudanças de hábitos de vida e planejamento familiar. 

 
6.2 Explicação do problema selecionado 
 

Com base nas informações colhidas no ESUS (Janeiro, 2021), a ESF Mariano 

Teixeira Sobrinho possui 1658 indivíduos cadastrados, sendo 26 gestantes e 482 

mulheres em idade reprodutiva.  

Entre estas 26 gestantes há o agravante de que 07 são adolescentes e 12 

tiveram filhos na adolescência e muitas delas iniciaram o pré-natal tardiamente e ou 

tratava-se de uma gestação não planejada. Embora haja adesão ao pré-natal, mesmo 

que tardio, estas usuárias encontram muita dificuldade em realizar os exames 

preconizados pelo MS para o pré-natal, desestimulando tanto as pacientes quanto a 

própria equipe.  

Também não há atividades de saúde em grupo para discutir e estabelecer um 

Planejamento Familiar com a população, principalmente os jovens que são atendidos 
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pela equipe da ESF Mariano Teixeira Sobrinho e que vivem em condições familiares 

e sociais desfavoráveis a um desenvolvimento sexual sadio. 

 
 
 
6.3 Seleção dos nós críticos  
 

Para este estudo foram selecionados três nós críticos: 

 Baixa adesão dos pacientes a métodos contraceptivos disponíveis 

na UBS; 

 Ausência de um grupo de atenção voltado ao estabelecimento de 

Planejamento Familiar, tanto com os adolescentes quanto com os 

seus genitores; 

 Ausência de abordagem sobre saúde reprodutiva e sexual dos 

adolescentes durante a rotina de atendimentos durante as consultas 

de rotina. 

 
 
6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos e viabilidade e gestão  

 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionados ao problema “A 

Educação Em Saúde Para Melhor Acessibilidade Aos Direitos Reprodutivos E Sexuais 

Dos Pacientes", na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Mariano Teixeira Sobrinho, no município de Matriz de Camaragibe, estado de 

Alagoas, estão detalhadas nos quadros seguintes, separadamente para cada nó 

crítico. 
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Quadro 5 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 

1” relacionado ao problema “Baixa adesão dos pacientes a métodos 

contraceptivos disponíveis na UBS”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Mariano Teixeira Sobrinho, do município Matriz 

de Camaragibe, estado de Alagoas 

 

Nó crítico 1 Baixa adesão dos pacientes a métodos contraceptivos 

disponíveis na UBS 

6º passo: operação 

(operações)  

Estabelecer ações para informar e orientar aos pacientes da 

comunidade quantos aos métodos contraceptivos disponíveis na 

UBS e explanar sobre os riscos e benefícios de cada um. 

6º passo: projeto  Previna-se, Planeje-se. 

6º passo: resultados 

esperados 

Aumentar a adesão dos pacientes aos métodos contraceptivos 

disponíveis;  

Reduzir o número de gestações não planejadas; 

Reduzir o número de usuários infectados com DST; 

6º passo: produtos esperados Programa de aconselhamento familiar implantado;  

Melhora na distribuição e oferta de métodos contraceptivos; 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: atualização dos profissionais sobre o tema e as 

estratégias necessárias para transmiti-las/divulgá-las de forma 

didática. 

Financeiro:  Aumento da oferta de métodos contraceptivos 

temporários e definitivos, além de acompanhamento e 

atendimentos com especialista quando necessário; 

Político:  adesão do gestor e dos demais profissionais da unidade; 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: Educação permanente em saúde reprodutiva; 

Financeiro: Aumento da disponibilidade de métodos 

contraceptivos; 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

O autor será o principal responsável pelo controle das ações do 
projeto e motivação dos envolvidos, juntamente com os outros 
integrantes da equipe de saúde da unidade em questão. 

 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Acompanhamento: equipe de saúde da unidade e assessoria da 
Secretaria Municipal de Saúde; 

Prazo: Início em 01 mês e estabelecimento do programa de 
saúde reprodutiva em 06 meses 

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

Reuniões mensais com a equipe, com coleta de dados e 
discussão destes;  
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Quadro 6 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 

2” relacionado ao problema “ Ausência de um grupo de atenção voltado ao 

estabelecimento de Planejamento Familiar, tanto com os adolescentes quanto 

com os seus genitores”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Mariano Teixeira Sobrinho, do município Matriz de 

Camaragibe, estado de Alagoas 

Nó crítico 2 Ausência de um grupo de atenção voltado ao 

estabelecimento de Planejamento Familiar, tanto com 

os adolescentes quanto com os seus genitores 

6º passo: operação 

(operações)  

 Criação de um grupo de discussão entre os profissionais da 

equipe e os adolescentes da comunidade, acompanhados de 

seus genitores; 

6º passo: projeto  Nossos Pais 

6º passo: resultados 

esperados 

Aumento na quantidade de adolescentes buscando métodos 

contraceptivos;  

Redução do número de gestantes adolescentes; 

6º passo: produtos esperados  Grupo de discussão sobre planejamento familiar para os 

adolescentes e pais implantado; 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo:  Capacitação aos profissionais envolvidos (médico e 

enfermeiro) a respeito de planejamento familiar e abordagem 

especial ao adolescente; 

Financeiro: Sala disponível para a capacitação, material 

informativos para a distribuição entre os adolescentes e seus 

familiares; 

Político: Adesão do gestor da unidade, médico e enfermeiro. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo:  Educação permanente em saúde reprodutiva; 

Financeiro: Aquisição de material informativo; 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

O autor será o principal responsável pelo controle das ações do 
projeto e motivação dos envolvidos, juntamente com os outros 
integrantes da equipe de saúde da unidade em questão. 

 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Acompanhamento: Equipe da unidade e assessoria da Secretaria 
Municipal de Saúde; 

 

Prazo: Início em 03 meses sem prazo para conclusão; 

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

Reuniões mensais com a equipe, incluindo outros profissionais 
(ACS, técnicos de enfermagem) para autoavaliação do projeto; 
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Quadro 7 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 

3” relacionado ao problema “Não abordagem sobre saúde reprodutiva e 

sexual dos adolescentes durante a rotina de atendimentos durante as 

consultas de rotina”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família Mariano Teixeira Sobrinho, do município Matriz de Camaragibe, 

estado de Alagoas 

Nó crítico 3 Ausência de abordagem sobre saúde reprodutiva e sexual dos 

adolescentes durante a rotina de atendimentos durante as 

consultas de rotina 

6º passo: operação 

(operações)  

 Elaboração de um Procedimento Operacional Padrão (POP) na 

rotina de atendimentos em clínica médica para abordar saúde 

reprodutiva; 

6º passo: projeto  Quebrando Tabus 

6º passo: resultados 

esperados 

Tratar de saúde reprodutiva como rotina nos atendimentos na 

ESF; 

6º passo: produtos esperados  Procedimento Operacional Padrão criado; 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Capacitação dos profissionais médico e enfermeiro 

para criação de um POP; 

Financeiro: Aquisição de materiais didáticos sobre o tema e curso 

técnico; 

Político: Aprovação e disposição da Secretaria Municipal de 

Saúde 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Realização de uma oficina com a equipe sobre criação de POP 

através de materiais didáticos e artigos científicos, onde um 

convidado auxiliará nesse desenvolvimento, junto com os 

profissionais médico e enfermeiro; 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

O autor será o principal responsável pelo controle das ações do 
projeto e motivação dos envolvidos, juntamente com os outros 
integrantes da equipe de saúde da unidade em questão. 

 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Acompanhamento: Médico e enfermeiro da unidade, assessoria 
da Secretaria Municipal de Saúde e equipe ministradora do curso 
técnico; 

Prazo: Início em 02 meses e conclusão em 04 meses; 

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

Autoavaliação diária com checklist; 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A criação deste projeto e a sua coleta de dados, levou a discussão em equipe 

das questões que envolvem o cuidado a saúde reprodutiva de nossa população 

adscrita, principalmente aos adolescentes atendidos na ESF Mariano Teixeira 

Sobrinho.  

O papel em educação em saúde de uma equipe de saúde da família vai muito 

além da entrega de panfletos e formulação de receituários. Com a implementação 

deste plano de intervenção pretende-se melhorar o serviço prestado na unidade, 

influenciando positivamente na saúde reprodutiva e sexual dos adolescentes, a fim de 

reduzir o número de gravidezes indesejadas, pré-natais de alto risco, evitando assim 

internamentos relativos ao parto e puerpério desnecessários que superlotam 

maternidades e ou complicações para as mães e seus bebês.  

O desenvolvimento deste plano também contribuirá para a redução do número 

de pacientes com DSTs e melhorar a qualidade de vida e nível de educação dos 

jovens assistidos por essa unidade de saúde, culminando inclusive com a redução de 

gastos com medicamentos e outros procedimentos.   

Desta forma, será construído um vínculo e respeito nessa distinta relação entre 

médicos e pacientes. A unidade de saúde não é local para tratar apenas doenças, 

mas para promover saúde e, nesta situação, as ações de educação em saúde 

individuais ou coletivas ganham destaque. Há muitas questões envolvidas que 

precisam ser consideradas, tais como a situação social, familiar, e até comunitária, 

mas é por este motivo que a informação precisa ser individualizada, de forma que eles 

se apropriem da informação, sendo a unidade de saúde um espaço propício para a 

construção de saberes e estímulo ao protagonismo de um planejamento familiar sadio 

e acessível.
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