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RESUMO 
 

A equipe de saúde da UBS 07 do município de Piripiri, observou que durante o segundo semestre 
de 2017, das 15 gestantes atendidas, 05 tinham menos de 16 anos, situação classificada como 
gravidez precoce. Considerando as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de 
Adolescentes e Jovens, cabe à ESF estabelecer parcerias e corresponsabilidades para a 
elaboração, condução e avaliação de ações destinadas à prevenção de agravos, promoção e 
assistência à saúde de adolescentes e jovens. Este trabalho tem como objetivo qualificar a atenção 
à Saúde das adolescentes grávidas e propor estratégias para enfrentamento da gestação precoce 
na população de faixa etária de 14 a 19 anos adscrita no território da UBS 07 do município 
supracitado. Para elaboração do projeto de intervenção foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos 
bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. O projeto proposto seguiu os passos do 
planejamento estratégico situacional e abordou formas de intervenção para o enfrentamento da 
gravidez na adolescência, a t r a v é s  d e : educação sexual, parceria com a escola local; 
planejamento familiar; conscientização sobre o pré-natal, fortalecendo e ampliando os programas já 
existentes. A partir dessa intervenção busca-se sensibilizar os adolescentes sobre a gravidez 
indesejada e minimizar os riscos da gravidez precoce. 

 
Descritores: Gravidez na adolescência. Gestação de Alto Risco. Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. 
 

 
ABSTRACT 

 
The health team of UBS 07 in the municipality of Piripiri, observed that during the second half of 2017, 
out of the 15 pregnant women attended, 05 were less than 16 years old, a situation classified as an 
early pregnancy. Considering the National Guidelines for the Integral Attention to the Health of 
Adolescents and Young People, it is incumbent on the ESF to establish partnerships and co-
responsibilities for the elaboration, conduction and evaluation of actions aimed at the prevention of 
diseases, promotion and health care of adolescents and young people. This study aims to qualify 
attention to the health of pregnant adolescents and to propose strategies for coping with early 
pregnancy in the population aged 14 to 19 years enrolled in the UBS 07 territory of the municipality 
mentioned above. In order to elaborate the intervention project, a bibliographical research was carried 
out in the databases of the Virtual Health Library. The proposed project followed the steps of the 
strategic situation planning and approached forms of intervention to confront the pregnancy in the 
adolescence through: sex education, partnership with the local school; family planning; prenatal 
awareness, strengthening and expanding existing programs. From this intervention it is sought to 
sensitize the adolescents about the unwanted pregnancy and to minimize the risks of the precocious 
pregnancy. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 Local e processo de trabalho 

 

 Piripiri é um município brasileiro localizado no interior do estado do Piauí, pertencente ao território de 

desenvolvimento conhecido como Região dos Cocais. De acordo com estimativas do senso de 2014, sua 

população gira em torno de 62 600 habitantes e esta a uma altitude de 170m. Fica no entroncamento da 

rodovia BR 343 (acesso para Teresina lado oeste e para Parnaíba lado norte) com a rodovia BR 222 

(acesso para Fortaleza). Até o início da colonização portuguesa, no século XVI, a região era habitada 

pelos tremembés. O padre Domingos de Freitas e Silva é considerado o fundador da cidade. Em 1844, 

ele começou a cultivar as terras que dariam origem ao engenho Anajás, produtor de cachaça e rapadura. 

Posteriormente, o padre dividiu o terreno da fazenda em lotes e os doou a quem quisesse morar ali, o 

que deu origem à cidade. Em 1860, Piripiri se tornou distrito de paz. Em 1874, foi elevada à categoria de 

vila. Em 1884, foi fundada a primeira igreja matriz da cidade. Em 1910, Piripiri tornou-se município 

autônomo. Em 1954, foi construída a atual igreja matriz da cidade. Em 1987, foi fundado o museu de 

Piripiri. 

A UBS 07, localizada no bairro Caixa D’água, do município de Piripiri- PI atua sobre uma área 

determinada, e tem em média uma população adscrita de aproximadamente 3100 usuários. Composta 

por um profissional médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem, um cirurgião-dentista, um 

auxiliar técnico em saúde bucal, 06 agentes comunitários de saúde e dois auxiliares de serviços gerais. 

Além disso, possui um Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF- vinculado à Equipe.  

O Acolhimento faz parte de todos os encontros dos usuários com a equipe de saúde, nos quais os 

mesmos têm suas queixas ouvidas, como uma forma de reconhecer qual papel do usuário no seu 

processo de saúde-doença, e colocá-lo como fundamental na resolução dos seus problemas de saúde.  

A UBS 07 usa a classificação de risco como uma ferramenta de organização da “fila de espera”, 

priorizando o atendimento dos usuários que mais precisam, através do reconhecimento de micro áreas 

com populações de risco e/ou grupos vulneráveis. Os usuários são atendidos de forma integral, com 

ofertas de ações abrangendo promoção, prevenção, tratamento e reabilitação ajustados aos problemas 

inerentes a cada um.  

O trabalho harmônico de toda a equipe permite o atendimento integral ao usuário. A demanda é 

organizada para favorecer o fortalecimento da relação usuário-equipe. Nesse contexto, manter a agenda 

dos profissionais organizada é crucial para que tal fortalecimento seja cada vez mais sólido, de forma a 

manter a legitimidade perante a população cadastrada, acolhendo os usuários para ações programadas, 

assim como também para agudizações (demanda espontânea).  

No processo de trabalho, procura-se estabelecer um vínculo entre a comunidade e a equipe de 

saúde através de postura e práticas acolhedoras nas ações de atenção e gestão nesta UBS, para que o 

ser humano seja privilegiado em relação à doença, e a comunidade em relação ao individual. 

 

 

 



 
 

 

 

Contextualização do objeto de intervenção 

 

A UBS 07 possui, em média, 160 adolescentes adscritos e acompanhados regularmente. Apesar 

de a equipe possuir estratégias para ampliar essa cobertura, tais como busca ativa e palestras nas 

escolas da área, surgem obstáculos quase que intransponíveis, dada a dificuldade de aceitação dos 

adolescentes de terem que realizar consultas periódicas, pois é comum que os mesmos procurem a UBS 

apenas em caso de doença já instalada, o que dificulta o processo de prevenção de agravos.  

No início do segundo semestre de 2017, a equipe da UBS 07 do Bairro Caixa D’água, de 

PIRIPIRI-PI, contava com um total de 15 gestantes realizando consultas regulares de assistência pré-

natal. Desta, 05 tinham idade inferior a 16 anos. A partir dessas informações, colhidas diretamente com 

as Agentes Comunitárias de Saúde, a problemática da gravidez precoce foi priorizada, com vistas a 

subsidiar intervenções para redução desses números. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gravidez na adolescência (GA) ocorre meninas 

entre 10 e 19 anos de idade.  Países menos desenvolvidos, como o Brasil, tem a GA como um grave 

problema de saúde pública, dada a sua magnitude e associação com a pobreza e as iniquidades em 

saúde. Como prova disso, no último censo de 2010, encontrou-se 17,9% de adolescentes brasileiras e 

17 milhões são mulheres adolescentes. Nessa população abaixo de 20 anos ocorrem, anualmente, cerca 

de um milhão de gestações (ALVES et al., 2017). 

Assim, encontra-se no Relatório produzido pelo Fundo de População das Nações Unidas que nos 

países em desenvolvimento, a GA ocorre em 19% das jovens menores de 18 anos, sendo 3% com 

menos de 15 anos. Para a América Latina e Caribe estes indicadores são 18% e 2%, respetivamente. A 

GA tem como causa e consequência a destituição de direitos, sobretudo na educação e na saúde, 

sofrida pelas adolescentes grávidas, o que pode perpetuar a pobreza e favorecer os processos de 

exclusão social (BARBARO; LETTIERE; NAKANO, 2014).  

Portanto, considerando o panorama dos serviços de saúde no Brasil, e a peculiaridade da 

clientela, composta por gestantes adolescentes, é preciso investir em métodos, instrumentos de gestão e 

de organização do trabalho coletivo para produzir mudanças no interior do sistema e transformações das 

pessoas e de suas práticas. Desse modo, privilegiar o acolhimento, o vínculo, o contrato e a autonomia 

dos sujeitos na organização progressiva do cuidado como estratégias de transformação do sistema ainda 

a nível da Atenção Primária. 

Ainda mais importante no enfrentamento da problemática da gravidez por parte das adolescentes 

é a sua prevenção. Assim, deve-se intervir nessa realidade, mediante atividades específicas, para que a 

gestação neste período de vida seja evitada, por meio da orientação, bem como capacitação das 

adolescentes, avaliando as diversas implicações que a gravidez precoce acarreta em suas vidas e, 

consequentemente a necessidade da prevenção contra as DST’s (FERNANDES et al., 2015). 

Partindo da complexidade dessa problemática, levando-se em conta as informações colhidas 

diretamente com as Agentes Comunitárias de Saúde, a problemática da gravidez precoce foi priorizada. 

Dessa forma, pretende-se desenvolver uma prática de promoção e prevenção em saúde junto as 



 
 

 

adolescentes grávidas, atendidas na UBS 07, do bairro Caixa D’água do município de Piripiri-PI, com 

vista a subsidiar intervenções para a redução da incidência de gravidez nesta faixa etária.  

 

METODOLOGIA 

 

É um plano operativo contemplando os objetivos específicos conforme demonstrado no quadro 

01, com metas, prazos e seus respectivos responsáveis pela execução das ações e estratégias.  

Diante da observação criteriosa de problemas que afetam uma determinada área, a UBS 07 

levantou como objeto de intervenção a Gravidez na Adolescência, levando-se em conta os números já 

descritos neste trabalho.   

 

Quadro 01: PLANO OPERATIVO - Planilha de Intervenção 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

 

Em análises posteriores à definição da situação-problema, a equipe identificou alguns fatores 

associados à gravidez precoce, dentre eles: baixo nível socioeconômico, falta de planejamento 

familiar, desestruturação familiar, menarca precoce, déficit de informações, baixa adesão aos 

métodos anticoncepcionais, falta de abordagem do assunto no ambiente escolar, dentre outros.  Tais 

fatores explicam, mesmo que parcialmente, a baixa adesão ao pré-natal, o início tardio do pré-natal, o 

abandono escolar e algumas patologias obstétricas como, por exemplo, a depressão pós-parto. 

Em análise ao plano operativo proposto, e partindo do fato de que sua execução já foi 

iniciada, tem sido possível constatar que a educação sexual, por meio da parceria com as escolas 

locais, surge como estratégia fundamental para produzir efeitos benéficos na redução dos índices 

de gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis (DST) e até mesmo o aborto. 

Isso é alcançado por meio de palestras informativas, rodas dinâmicas de conversa, grupos 

operativos para adolescentes, assim como também atendimento de hebiatria.  

Lazer e práticas de esportes que resgatem o lado lúdico e recreativo devem ser oferecidos 

aos adolescentes como parte integrante do processo de orientação sexual, uma vez que a 

prevenção da gravidez precoce não deve ser abordada apenas no âmbito da contracepção. Não 

basta que os adolescentes tenham conhecimento sobre os métodos contraceptivos. Torna-se 

necessário respeitar sua individualidade, de modo que sejam orientados e instigados a desenvolver 

atitudes responsáveis para com o seu próprio corpo, para que reconheçam a necessidade de se 

protegerem de doenças sexualmente transmissíveis e também evitar gravidez indesejada. 

Em um primeiro momento, as ações contidas no plano operativo (e já iniciadas no âmbito da 

UBS), visam maior conscientização da população alvo acerca do tema gravidez na adolescência. 

Para isso, a equipe sempre atua em conjunto para construir uma relação de confiança com os 

usuários que compõem a comunidade, o que possibilita a consolidação de um vínculo determinante 

para o impacto positivo das ações na saúde da população. 

Ações e campanhas às jovens gestantes já vêm sendo direcionadas para que elas procurem 

o quanto antes o atendimento médico para realização dos exames do pré-natal, objetivando 

minimizar os riscos da gravidez precoce. O pré-natal deve começar o mais cedo possível e a 

assistência deve perdurar por todo o período da gravidez e inclusive após o parto. É nesse 

contato, a equipe tem sido capaz de traçar o perfil das gestantes e de estabelecer os fatores 

determinantes que levam a gravidez precoce no âmbito do posto de saúde. Desse modo, a 

intervenção tem se mostrado eficaz, uma vez que as ações estão sendo direcionadas para 

fatores específicos e poderão evitar também a reincidência de gestação precoce.
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CONCLUSÃO 

 

A gravidez na adolescência, evento de acometimento familiar e social, deve ser assumida e 

vivenciada pela jovem, seja este um evento planejado ou não. Guardadas as devidas responsabilidades, 

o suporte familiar é imperativo durante o ciclo gravídico-puerperal. Apesar de complexo, tal evento 

contribui não só para o desenvolvimento global da adolescente, mas também como uma experiência de 

amadurecimento de sua família. Isso só é possível mediante incentivo de diálogo entre adolescentes e 

familiares, dando ênfase no papel da família, por meio do estímulo ao papel dos pais como educadores. 

O Projeto de Intervenção ainda não foi concluído e encontra-se em andamento. Apesar disso, já foi 

possível perceber que a ocorrência de gravidez na adolescência tem relação com as condições sócio 

demográficas, dimensões culturais, biológicas, psicológicas, comportamentais e históricas dessas 

adolescentes, uma vez que esse contexto no qual elas vivem, condiciona e determina a ocorrência 

desse fenômeno.  

A partir da identificação do perfil das adolescentes e do conhecimento da realidade na qual estão 

inseridas, é possível organizar e ofertar um serviço de maior qualidade tornando efetivo um dos atributos 

essenciais da Atenção Primária à Saúde, a acessibilidade. Além disso, possibilita a melhoria do vínculo 

delas com a ESF e permite um direcionamento do processo de trabalho da equipe na perspectiva da 

colaboração interprofissional.
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